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İl m z Hıfzıssıhha Kurulu 14.04.2021 tar h nde saat 09.00’da Kastamonu Val s Avn
ÇAKIR’ın başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve mzaları bulunan kurul üyeler n n katılımıyla
toplanarak, gündemdek konu karara bağlanmıştır.
GÜNDEM:
İl m zde Koronav rüs (Kov d-19) salgını kapsamında “Kısm Kapanma Tedb rler ” hakkında
görüşmek.
KARARLAR:
Koronav rüs (Kov d-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzen açısından oluşturduğu r sk
yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadele sürec n n
temel prens pler olan tem zl k, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönel k
uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronav rüs B l m Kurulunun öner ler ,
Sayın Cumhurbaşkanımızın tal matları doğrultusunda bel rlenerek uygulamaya geç r lmekted r.
Gel nen aşamada mutasyona uğrayan Kov d19 v rüsünün dünya genel nde hastalığın
yayılımını artırdığı, ülkem zde de özell kle İng ltere varyantı sebeb yle günlük vaka, yoğun bakım ve
entübe hasta sayılarında artış yaşandığı kamuoyunun malumudur.
Bu çerçevede 12.04.2021 tar h nde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kab nes nde alınan kararlar doğrultusunda 14 N san 2021 Çarşamba günü
saat 19.00’dan t baren ülke genel n kapsayacak şek lde k haftalık kısm kapanmaya yönel k
aşağıdak tedb rler n alınması gerekt ğ değerlend r lmekted r.
Bu çerçevede, halk sağlığını korumak ve Koronav rüs (Kov d-19) salgınının kontrolü
amacıyla İl İdares Kanunu’nun 11/C maddes le Umum Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nc
maddeler kapsamında;
1- Hafta çer s nde yer alan günlerde (pazartes , salı, çarşamba, perşembe ve cuma)
19.00-05.00 saatler arasında, hafta sonları se cuma günler saat 19.00’da başlayıp, cumartes ve
pazar günler n n tamamını kapsayacak ve pazartes günler saat 05.00’de tamamlanacak şek lde
sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,
1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde üret m, malat, tedar k ve
loj st k z nc rler n n aksamaması, sağlık, tarım ve orman faal yetler n n sürekl l ğ n sağlamak
amacıyla aşağıda bel rt len (sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve k ş ler l stes ) yerler ve
k ş ler n kısıtlamadan muaf tutulmasına,
- Sokağa çıkma kısıtlamasına yönel k tanınan muaf yetler, İç şler Bakanlığının 14.12.2020
tar h ve 20799 sayılı Genelges nde açıkça bel rt ld ğ şek lde muaf yet neden ne ve buna bağlı olarak
zaman ve güzergâh le sınırlı olup, aks durumlar muaf yetler n kötüye kullanımı olarak görülerek
dar /adl yaptırımlara konu ed lecekt r.
- Öte yandan yabancılara yönel k sokağa çıkma kısıtlamasına da r muaf yet sadece tur st k
faal yetler kapsamında geç c /kısa b r süre ç n ülkem zde bulunan yabancıları kapsamakta olup;
kamet z nl ler, geç c koruma statüsündek ler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sah pler
dah l olmak üzere tur st k faal yetler kapsamı dışında ülkem zde bulunan yabancılar sokağa çıkma
kısıtlamalarına tab d rler.
1.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartes ve pazar günler market, bakkal, manav,
kasaplar ve kuruyem şç ler 10.00-17.00 saatler arasında faal yet göstereb lecek, vatandaşlarımız
(65 yaş ve üzer le 18 yaş altında bulunanlar har ç) zorunlu ht yaçlarının karşılanması le sınırlı
olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engell vatandaşlarımız har ç) kametler ne en yakın market,
bakkal, manav, kasap ve kuruyem şç lere g d p geleb lecekt r. Aynı saatler arasında market,

bakkal, manav, kasap, kuruyem şç ler ve onl ne s par ş f rmaları evlere/adrese serv s şekl nde de
satış yapab lmes ne,
1.3- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartes ve pazar günler ekmek üret m n n
yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı ş yerler le bu ş yerler n n sadece ekmek satan bay ler
açık olacaktır (Bu ş yerler nde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılab l r.). Vatandaşlarımız (65
yaş ve üzer le 18 yaş altında bulunanlar har ç) ekmek ve unlu mamul ht yaçlarının karşılanması
le sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engell vatandaşlarımız har ç) kametler ne yürüme
mesafes nde olan fırına g d p geleb lmes ne,
- Ramazan ayı süres nce ftar saat ve hemen önces nde oluşab lecek p de kuyrukları ve
yoğunluğun oluşturacağı r sk n önlenmes amacıyla fırınlardak özel s par ş üret m de dah l p de
ve ekmek üret m ftardan 1 saat önce sonlandırılmasına ve ftar saat ne kadar sadece satış
yapılab leceğ ne, ftardan sonra fırınlarda üret m, satış ve d ğer hazırlık şlemler ne devam
ed leb lmes ne,
- Fırın ve unlu mamul ruhsatlı şyerler ne a t ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve
bakkallara ekmek serv s yapılab lmes ne, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kes nl kle
satış yapılmamasına,
1.4- Sokağa çıkma kısıtlamasındak sürelere uymak ç n tüm şyerler n n ( st sna get r lenler
har ç) çalışma saatler n n hafta ç günlerde 07.00-18.00 saatler arası olarak bel rlenmes ne, z nc r
marketler n se saat 10.00’da açılmasına,
2- Hafta ç günlerde; 65 yaş ve üzer vatandaşlarımız 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve
çocuklarımız se 14.00-18.00 (cuma günler 12.00-18.00) saatler arasında sokağa çıkab lecek olup,
bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmamalarına,
Hafta ç /hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzer vatandaşlarımız le 18 yaş altı gençler
ve çocuklarımızın şeh r ç toplu ulaşım araçlarını (otobüs, m n büs, dolmuş vb.) kullanmalarına
müsaade ed lmemes ne,
M ll Eğ t m Bakanlığınca yüz yüze eğ t m n devamına karar ver len sınıf sev yeler le
destekleme ve yet şt rme kursları/takv ye kurslarında eğ t m gören 18 yaş altı gençler m z,
durumlarını belgelend rmeler şartıyla toplu ulaşım araçlarından st fade edeb lmes ne,
3- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta ç ve hafta sonunda)
zorunlu haller dışında vatandaşlarımızın toplu ulaşım vasıtaları dışında şeh rlerarası seyahatler ne
z n ver lmemes ne,
3.1- Herhang b r zorunlu hal bulunmayan k ş ler n sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan
süre ve günlerdek şeh rlerarası seyahatler n n ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gem
vb.) kullanılmak suret yle mümkün olacağına, ş le lg l ll yet n belgeleyen toplu ulaşım
araçlarının görevl ler le şeh rlerarası seyahat edeceğ n b let, rezervasyon kodu vb. le braz eden
k ş ler n sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmasına,
3.2- Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;
-Tedav olduğu hastaneden taburcu olup asıl kamet ne dönmek steyen, doktor raporu le sevk
olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
-Kend s veya eş n n, vefat eden b r nc derece yakınının ya da kardeş n n cenazes ne katılmak
ç n veya cenaze nak l şlem ne refakat edecek olan (en fazla 8 k ş ),
-Bulunduğu şehre son 5 gün çer s nde gelm ş olmakla beraber kalacak yer olmayıp kamet
ett kler yerleş m yerler ne dönmek steyen (5 gün ç nde geld ğ n yolculuk b let , geld ğ araç
plakası, seyahat n gösteren başkaca belge, b lg le braz edenler),
-ÖSYM tarafından lan ed len ve d ğer merkez sınavlara katılacaklar ve refakatç ler ,
-Askerl k h zmet n tamamlayarak yerleş m yerler ne dönmek steyen,
-Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
-Ceza nfaz kurumlarından salıver len,
Vatandaşlarımız, yukarıda bel rt len durumların varlığı hal nde toplu ulaşım araçlarıyla veya
İç şler Bakanlığına a t E-BAŞVURU ve ALO 199 s stemler üzer nden ya da Val l ğ m ze doğrudan

başvuru yoluyla Seyahat İz n Kurulundan z n almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat
edeb lmes ne,
3.3- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdek şeh rlerarası seyahat
kısıtlamasının etk nl ğ n n artırılması amacıyla şehr m z n tüm g r ş ve çıkışlarında ( ller arası
koord nasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak, özel araçlarla seyahat edenler n
muaf yet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetk k ed lmes ne ve geçerl b r
mazeret /muaf yet bulunmayan k ş ler n şeh rlerarası seyahatler ne z n ver lmemes ne,
4- 16 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’e kadar yeme- çme yerler (restoran, lokanta,
kafeterya, pastane, tatlıcı g b yerler) şyerler n n ç veya dış alanlarında masada müşter kabul
ed lmemes ne,
Bu süre çer s nde yeme- çme yerler n n hafta ç günlerde 07.00-19.00 saatler arasında
gel-al ve paket serv s, saat 19.00’dan sahur vakt ne kadar sadece paket serv s, cumartes ve
pazar günler se sabah 10.00’dan sahur vakt ne kadar sadece paket serv s şekl nde faal yet
göstermes ne,
Aynı şek lde onl ne yemek s par ş f rmalarının hafta ç ve hafta sonlarında saat 10.00’dan
sahur vakt ne kadar evlere/adrese paket serv s şekl nde satış yapmasına,
5- Aşağıda bel rt len şyerler n n faal yetler ne 17 Mayıs 2021 Pazartes gününe kadar geç c
olarak ara ver lmes ne,
-Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzell k merkez /salonları, hamam ve saunalar,
lunaparklar ve temat k parkları,
-Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokal , çay bahçes g b yerler,
-İnternet kafe/salonu, elektron k oyun yerler , b lardo salonu g b yerler.
Çay ocaklarının se masa, sandalye/tabureler n kaldırmak ve sadece esnafa serv s yapmak
kaydıyla faal yetler ne devam edeb lmes ne,
6- 17 Mayıs 2021 tar h ne kadar s v l toplum kuruluşları, kamu kurumu n tel ğ ndek meslek
kuruluşları ve bunların üst kuruluşları le b rl kler ve kooperat fler n genel kurul dah l yapacakları
gen ş katılımlı her türlü etk nl kler ne z n ver lmemes ne,
7- Evlend rme şlemler n n gerçekleşt r lmes ne devam ed lmekle b rl kte n kah ve n kah
meras m şekl ndek düğünler n, 17 Mayıs 2021 tar h nden t baren yapılab lmes ne, bu süreye
kadar herhang b r şek lde n şan, kına, tören, meras m, düğün yapılmasına müsaade ed lmemes ne,
8- Şeh r ç toplu ulaşım araçlarında;
-Oturma kapas tes % 50 le sınırlandırılmasının devamına,
-M n büs/m d büsler le koltuk kapas teler nde herhang b r seyreltme ve kaldırılma
yapılmayan otobüsler g b ç hac m bakımından f z k mesafe kurallarının uygulanamayacağı şeh r
ç toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına müsaade ed lmemes ne,
9- Huzurev , yaşlı bakımev , rehab l tasyon merkez , çocuk evler g b sosyal
koruma/bakım merkezler nde 17 Mayıs 2021 tar h ne kadar z yaretç kabul ed lmemes ne,
10- Tur st k tes sler dah l tüm konaklama tes sler n n (otel, motel, apart otel, pans yon vb.)
çer s nde bulunan yeme- çme yerler n n, sadece konaklamalı müşter lerle sınırlı olmak ve aynı
masada en fazla 2 k ş ye serv s açılması kaydıyla h zmet vereb lmes ne, konaklama tes sler nde
kes nl kle toplu ftar organ zasyonlarının yapılmamasına,
30.09.2020 tar h ve 103 Nolu kararımız le 28.11.2020 tar h ve 115 Nolu kararımız
doğrultusunda konaklama tes sler n n denet mler n n etk n şek lde sürdürülmes ne, sahte rezervasyon
başta olmak üzere her türlü kötüye kullanımın önüne geç lmes ne,
11- Çeş tl şyerler tarafından açılış neden yle veya bel rl gün ya da saatlere özgü yapılan
nd r m uygulamaları kontrolsüz şek lde kalabalıkların oluşmasına neden olab lmekted r. Bu
sebeple şyerler tarafından açılış neden yle veya bel rl gün ya da saatlere özgü genel nd r m
uygulamalarının yer ne yoğunluğun önüne geç leb lmes ç n en az b r hafta sürecek şek lde uzun
per yodlarla nd r m uygulamalarının yapılmasına,
12- Cumhurbaşkanlığının 2021/8 sayılı Genelges doğrultusunda kamu kurum ve
kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma g b esnek çalışma yöntemler nden azam

düzeyde st fade ed lecek, dar z n kapsamındak personele (ham le çalışanlar, süt zn kullananlar,
10 yaş ve altında çocuğu olan kadın çalışanlar, engell çalışanlar, 60 yaş üzer ndek personel, kron k
rahatsızlığı bulunanlar) kolaylık göster lecek ve kamuda mesa saatler n n başlangıç ve b t ş
saatler n n 10.00-16.00 olarak uygulanmasının sağlanmasına,
Çalışma koşulları, şartları ve mkanları uygun olan özel sektör f rmalarında da esnek çalışma
yöntemler ne geç lmes n n teşv k ed lmes ne,
13- İç şler Bakanlığının 02.03.2021 tar h ve 3601 sayılı Genelges le tüm den z ve hava sınır
kapılarımızdan 15 N san 2021 tar h ne kadar ülkem ze g r ş yapmak steyen k ş lerden son 72 saat
çer s nde yapılmış negat f SARS-CoV-2 PCR test sonucu brazı zorunluluğunun 31 Mayıs 2021
tar h ne kadar devam ett r lmes ne, negat f SARS-CoV-2 PCR test sonucu braz edemeyen k ş lere
uygulanacak karant na şartlarına l şk n ş ve şlemler n daha önceden yayımlanmış olan genelgelere
göre yer ne get r lmes ne,
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİ
Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde st sna kapsamında olduğunu
belgelemek ve muaf yet neden /güzergahı le sınırlı olmak kaydıyla;
 TBMM üyeler ve çalışanları,
 Kamu düzen ve güvenl ğ n n sağlanmasında görevl olanlar (özel güvenl k görevl ler dâh l),
 Zorunlu kamu h zmetler n n sürdürülmes ç n gerekl kamu kurum ve kuruluşları le
şletmeler (Haval manları, l manlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevler , yaşlı
bakım evler , rehab l tasyon merkezler , PTT vb.), buralarda çalışanlar le badethanelerdek
d n görevl ler ,
 Ac l Çağrı Merkezler , Vefa Sosyal Destek B r mler , İl/İlçe Salgın Denet m Merkezler , Göç
İdares , Kızılay, AFAD ve afet kapsamındak faal yetlerde görevl olanlar ve gönüllü olarak
görev ver lenler,
 Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veter ner kl n kler le buralarda
çalışanlar, hek mler ve veter ner hek mler,
 Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dah l),
 İlaç, tıbb c haz, tıbb maske ve dezenfektan üret m , nakl yes ve satışına l şk n faal yet
yürüten ş yerler le buralarda çalışanlar,
 Üret m ve malat tes sler le nşaat faal yetler ve bu yerlerde çalışanlar,
 B tk sel ve hayvansal ürünler n üret m , sulanması, şlenmes , laçlanması, hasadı,
pazarlanması ve nakl yes nde çalışanlar,
 Yurt ç ve dışı taşımacılık ( hracat/ thalat/trans t geç şler dâh l) ve loj st ğ n yapan f rmalar
ve bunların çalışanları,
 Ürün ve/veya malzemeler n nakl yes nde ya da loj st ğ nde (kargo dah l), yurt ç ve yurt dışı
taşımacılık, depolama ve lg l faal yetler kapsamında görevl olanlar,
 Oteller ve konaklama yerler le buralarda çalışanlar,
 Hayvan barınakları, hayvan ç ftl kler ve hayvan bakım merkezler le bu yerler n görevl ler
ve gönüllü çalışanları, 30.04.2020 tar h ve 7486 sayılı Genelgeyle oluşturulan Hayvan
Besleme Grubu üyeler le sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,
 İkamet n n önü le sınırlı olmak kaydıyla evc l hayvanlarının zorunlu ht yacını karşılamak
üzere dışarı çıkanlar,
 Gazete, derg , radyo ve telev zyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar
le gazete dağıtıcıları,
 Akaryakıt stasyonları, last k tam rc ler ve buralarda çalışanlar,
 Sebze/meyve ve su ürünler toptancı haller le buralarda çalışanlar,
 Ekmek üret m n n yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı şyerler , üret len ekmeğ n
dağıtımında görevl olan araçlar le buralarda çalışanlar,
 Cenaze def n şlemler nde görevl olanlar (d n görevl ler , hastane ve beled ye görevl ler vb.)
le b r nc derece yakınlarının cenazeler ne katılacak olanlar,


























Doğalgaz, elektr k, petrol sektöründe stratej k olarak faal yet gösteren büyük tes s ve
şletmeler (raf ner ve petrok mya tes sler le term k ve doğalgaz çevr m santraller g b ) le
bu yerlerde çalışanlar,
Elektr k, su, doğalgaz, telekomün kasyon vb. kes nt ye uğramaması gereken let m ve altyapı
s stemler n n sürdürülmes ve arızalarının g der lmes nde görevl olanlar le serv s h zmet
vermek üzere görevde olduklarını belgelemek şartı le tekn k serv s çalışanları,
Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım ş rketler ve çalışanları,
Mahall dareler n toplu taşıma, tem zl k, katı atık, su ve kanal zasyon, karla mücadele,
laçlama, tfa ye ve mezarlık h zmetler n yürütmek üzere çalışacak personel ,
Şeh r ç toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taks vb.) sürücü ve
görevl ler ,
Yurt, pans yon, şant ye vb. toplu yerlerde kalanların gereks n m duyacağı temel ht yaçların
karşılanmasında görevl olanlar,
İş sağlığı ve güvenl ğ le ş yerler n n güvenl ğ n sağlamak amacıyla ş yerler nde bulunması
gerekl olan çalışanlar ( ş yer hek m , güvenl k görevl s , bekç vb.),
Ot zm, ağır mental retardasyon, down sendromu g b “Özel Gereks n m ” olanlar le bunların
vel /vas veya refakatç ler ,
Mahkeme kararı çerçeves nde çocukları le şahs münasebet tes s edecekler (mahkeme
kararını braz etmeler şartı le),
Yurt ç ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacak olan m ll sporcular le sey rc s z
oynanab lecek profesyonel spor müsabakalarındak sporcu, yönet c ve d ğer görevl ler,
Çalışanları nşaat alanında bulunan şant yede konaklayarak yapımı devam eden büyük
nşaatlar le buralarda çalışanlar (Bu madde kapsamında nşaat ve konaklama aynı şant ye
alanı ç nde se z n ver l r, başka b r yerden çalışanların gelmes ne ve şant yede kalanların
başka b r yere g tmeler ne z n ver lmez. Çalışma sadece nşaat alanı le sınırlıdır.),
Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın h zmet ağı olan kurum, kuruluş ve
şletmeler n b lg şlem merkezler le çalışanları (asgar sayıda olmak kaydıyla),
ÖSYM tarafından lan ed len ve d ğer merkez sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu
k ş ler n yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan b r refakatç ) le sınav görevl ler ,
İl/İlçe Umum Hıfzıssıhha Kurullarınca z n ver len, şeh rlerarası karayolları kenarında
bulunan d nleme tes sler nde yer alan yeme- çme yerler ve buralarda çalışanlar,
Zorunlu müdaf /vek l, duruşma, fade g b yargısal görevler n crasıyla sınırlı kalmak kaydıyla
avukatlar,
Araç muayene stasyonları ve buralarda çalışan personel le araç muayene randevusu bulunan
taşıt sah pler ,
Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve den zc l k kursları, özel ulaştırma h zmetler
meslek eğ t m ve gel şt rme kursları ve ş mak neler sürücü eğ t m kurslarına devam eden
kurs yerlere yönel k hafta sonları düzenlenmes zorunlu olan d reks yon eğ t m sınavları le
d ğer teor k ve uygulama sınavlarında görev alan kom syon görevl ler , usta öğret c ler ve bu
sınavlara g recek kurs yerler,
M ll Eğ t m Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere
Bakanlığa bağlı meslek ve tekn k ortaöğret m okul/kurumlarında çalışmaları devam eden
uzaktan eğ t m v deo çek m , kurgu ve montaj faal yetler n yürütmekte olan ya da söz konusu
çalışmaların koord nasyonunu sağlayan personel,
Durumlarını eğ t m kurumlarınca ver lecek kurum adres le çalışma/ders programını ht va
eden belge le belgelend rmeler şartıyla, güzergâh ve lg l saatlerle sınırlı olacak şek lde M llî
Eğ t m Bakanlığınca örgün eğ t m yapması uygun görülen eğ t m kurumlarının
öğrenc /öğretmen/çalışanlarının,
Apartman/s te yönet m nce düzenlenen görevl olduklarına da r belgey braz etmek ve
kametler yle görevl oldukları apartman veya s telere g d ş-gel ş güzergâhıyla sınırlı olmak
kaydıyla apartman ve s teler n tem zl k, ısınma vb. şler n yer ne get ren görevl ler,



İş yer nde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmeler n yapab lmek ç n kamet le
şyer arasındak güzergâh le sınırlı olmak kaydıyla evc l hayvan satışı yapan ş yerler n n
sah pler ve çalışanları,
 Sadece yarış̧ atlarının bakım ve beslenmeler n ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak
ve kamet le yarış̧ ya da antrenman alanı arasındak güzergâhla sınırlı kalmak kaydıyla at
sah pler , antrenörler, sey sler ve d ğer çalışanlar,
 Sadece laçlama faal yetler ç n zorunlu olan güzergâhlarda kalmak ve bu durumu belgelemek
kaydıyla ş yerler n n haşere ve d ğer zararlı böceklere karşı laçlamasını yapan f rmalarda
görevl olanlar,
 Kurum adres , çalışma/ders programını çeren belge le belgelend rmek kaydıyla daha öncek
eğ t m planlamaları doğrultusunda eğ t me devam eden özel güvenl k eğ t m kurumları le bu
kurumlarca kullanılan uygulama alanları ve özel pol gonlar, bu kurumlarda görev yapan
yönet c , uzman eğ t c ve d ğer personel ve eğ t m gören kurs yerler.
Karar ver lm şt r. İş bu kararın lg l kurum ve kuruluşlara gönder lmes ne, karar gereğ nce
görev bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın tak p ed lmes ne, alınan kararlara
uymayanlara Umum Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nc maddes gereğ nce dar yaptırım uygulanması
başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un lg l maddeler gereğ nce şlem yapılmasına,
konusu suç teşk l eden davranışlara l şk n Türk Ceza Kanunu’nun 195’ nc maddes kapsamında
gerekl adl şlemler n başlatılmasına oy b rl ğ le karar ver ld .

