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oDAIARA 2o21l5o sAYıLı GENEtGE
lçişleri Bakanlığının "Kısmı Kapanma Tedbirleri" başlıklı 14/04/202'] tarih ve 6638 sayılı
genelgesinde; mutasyona uğrayan Covld-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı,
Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında

hızlı bir artış yaşanması nedeniyle 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren ülke
genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik aşağıda yer alan tedbirlerın alındığ
belirtilmiştir.

Bu na göre;

1. Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma)
19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi
ve Pazar günlerinin tamamtnı kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak
şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır,
1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik
tarım
orman faaliyetlerin
sürekliliğini sağlamak
amacıyla belirlenen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır.

zıncirlerinin aksamaması sağlık,

n

ve

. sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, muafiyet neden

ne ve bu na bağlı o arak

zaman ve güzerg6h ile sınırlı olup, aksi durumlar muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idar /adli
yaptırımlar uygulanacaktır,

.

Öte yandan yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına da r muafiyet sadece turistik
faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamayacak.
İkamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil
olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar, sokağa çıkma
kısıtlamalarına tabi olacaktır,

Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav,
kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri
ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç
kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal,
manav, kasapve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir, Aynl saatler arasında market, bakkal, manav,
kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış
yapabilecektir.
1

.2_ Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu

.3- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı
fırın velveya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmeksatan bayileriaçık olacak.
(Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı ya pılabilecektir.) 65 yaş ve üzeri ile '18 yaş altında
bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak
1

şartıyla (engelli hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde o]an fırına gid ip gelebilecektir,

.

Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve

yoğu nluğu n oluştu racağ ı riskin ön lenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretim i de dah il pide ve ekmek
üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve lftar saatine kadar sadece satış yapılab Jecek, iftardan sonra

fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam
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ed ilebiLecektir,

.

Fırın ve unlu mamul ruhsatl işyerlerine art ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve
bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış

yapılmayacaktır.

1.4- Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak iç

n

tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç)

çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecektir. Zincir
marketler ise saat 1 0.00'da açılacaktır.

2, Hafta içi günlerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve
çocuklar ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında
sokağa çıkmayacaktır.
Hafta içilhafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler
ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.)
kullanmalarına müsaade edilmeyecektir.
Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme
18 yaş altı gençlerimiz, durumlarını
belgelendirmeleri şartıyia toplu ulaşım araçlarından istıfade edebilecektir.

ve

yetiştirme kurslan/takviye kurslarında eğitim gören

3. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda)
zorunlu haller dışında vatandaşların toplu ulaşım vasttaları dışında şehirlerarası seyahatlerine
izin verilmeyecektir.
3.1- Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan
süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi
vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım
araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden
kişiIer sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.
3.2- Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;

. Tedav olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek

isteyen, doktor raporu ile sevk

olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakının ın ya da kardeşınin cenazesine katılmak içın
veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),
o

.

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet
ettikleri yerieşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç Plakası,
seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

. ÖsyM tarafından

ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacakJar ve refakatçileri,

. Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek

.

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

ı

ceza infaz kurumlarından salıverilen,

isteyen,

Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişler Bakanlığına ait
,l99
sistemleri üzerinden ya da ValiliVKaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla
EBAŞVURU ve ALo
Seyahat izin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecektir.
3.3_ sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirlerarası seyahat
kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası
koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktalar oluşturulacak. Özel araçlarla seyahat edenlerin
muafiyeİ kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muaflYeti
bulunmayan kişilerin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmeyecektir,

4. 16 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00'e kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta,
kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yerler) işyerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabu|
edemeyecektir.
Bu süre içerisinde yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve
paket servis, saat 19.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, Cumartesi ve Pazar günleri
ise sabah 10.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faa iyet gösterebilecektir. Aynı
'l0,OO'dan sahur vaktine kadar
şekilde online yemek sipariş fırmalar hafta çi ve hafta sonlarında saat
evlere/adrese paket servis şeklinde satış yapabilecektir,
5. Aşağ ıda belirtilen

işyerlerinin faaliyetlerine

1

7 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici

olarak ara verilecektir.

. Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar,
lunaparklar ve tematik parkları,
o

kahvehane, kıraathang kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

o

İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.

Çay ocakları ise masa, sanda Lyeltabu relerin i kaldırmak ve sadece e5nafa servis yapmak kaydıyla
'aa]iyetler ı-e devam edeo; ecel.,tir,

6. 't 7 Mayıs 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil
yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine izin veriImeyecektir.
gerçek eştir mesine devam edilmekle birl kte nikah ve nikah
merasimi şek indeki düğünler, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek. Bu süreye kadar
herhangi bir şekilde nişan, kına, tören, merasim, düğün yapılmasına müsaade edilmeyecektir.

7. Evlendirme işlemlerinin

8. Şehir

içitoplu ulaşım araçlarında;

. Oturma

.

kapas tesi

o/o

50 ile sınırlandırılacaktır,

inibüs/mid ibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhang bir seyreltme ve kaldırılma
otobüsler glbi iç hacim bakımından fizikı mesafe kurallar nın uygu lanamayacağ ı şehir iç
toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyecektir.
M

yapL mayan

o Bunların

dş

nda kalan rayiı s stem araçları (metro, tramvay vb,), metrobüsler ve koltuk

kapasıteleri seyreltilm ş/kaldınImış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında;
fiziki mesafe kura]larına aykırı olmayacak şekilde hangi oranda/say]da ayakta yolcu alınabileceği / Çe
umumı hıfzıssıhha kurulları tarafından tespit edllecektir, Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb,),

metrobüsler ve koltuk kapasite erı seyreltilm işlkald ır lmış otobüs erde ayakta alınabilecek yolcu say s nı
belirtir levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yer er fiz ki
blarak işaretlenmek suretiyle belirlenecektir,

9. Huzurev, yaşlı bakımevi, rehabılitasyon merkezi, çocuk evleri gib sosyal koruma/bak

m

merkezlerinde ']7 lvlayrs 2O21 tarihine kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Turistik tesisler dahil tüm konaklama tesislerinin (otel, motel, apart otel, pansiyon vb.)
içerisinde bulunan yeme_içme yerleri, sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olmak ve aynı
masada en fazla 2 kişiye servis açılmaması kaydıyla hizmet verebilecektir. Konaklama
tesislerinde kesinlikle toplu iftar organizasyonları yapılmayacaktır.
1O.

Daha önce illere gönderilen genelgeler doğrultusunda konaklama tesisLerınin denetimieri etk n
kullanımın önüne geÇ lecektir.
şekilde sürdürülecek, sahte rezervasyon başta o mak üzere her türlü kötüye

11. Çeşitli işyederi tarafından açılış nedenıyle veya belirli gün ya da saatlere özgü yapılan indirim

uygulamaları kontrolsüz şekilde kalabalıkların oluşmasına neden olabilmekte. Bu sebeple işyerleri
tarafından açılış nedenıyle veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının yerıne
yoğunluğun önüne geçilebilmesi için en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlada indirim
uygulamaları yapılacaktır.

l 2. Cu

m hu

rbaşkanlığ

ı'n

ın 2O21l8 sayılı Genelgesi doğ ru ltusu nda kam u kuru m ve ku ru luşla rında

uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde istifade edilecek.
İdari izin kapsamındaki personele (hamile çalışanlar, süt izni kullananlar, '1O yaş ve altında çocuğu olan

kadın çalışanlar, engelli çalışanlar, 60 yaş üzerindeki personel, kronik rahatsızlığı bulunanlar) kolaylık
gösterilecek ve kamuda mesai saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerinin 10,00-16,00 olarak uygulanması
sağ lanacaktır,

Çalışma koşulları, şartları ve ımkanları uygun olan özel sektör firmalarında da esnek çalışma
yöntemlerine geçilmesi teşvik edilecektir.
13. Tüm kara, deniz ve hava sınır kapılarından 15 Nisan 2021 tarihine kadar ülkemize
giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR testi
sonucu ibrazı zorunluluğu 31 Mayıs 2021 tarihine kadar devam ettirilecektir.

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci
maddeleri uyarınca kararlar İllİlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından uygulanacaktır.
Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

Mehmet lŞl
Ğ
Genel sekreter

Ek: Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi

Adl h
Birlik Başkan

ı

EK: SOKAĞA CIKMA KISITLAMA SINDAN MUAF YERLER VE KİSiLER LiSTESi

Sokağa çıkma krsrtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu

belgelemek ve muafiyet nedenVgüzergahı ile sınırlr olmak kaydıyla;
. TBMM üyeleri ve çalışanları,

.
.

Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dAhil),

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler
(Havalimanlan, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri,
rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çahşanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri,

. Acil

Çağn Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç
İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev
verilenler,

.

Kamu ve özel sağlık kuıum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve haywan hastaneleri
ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler,

.
.

Zorunlu sağhk randeıusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten
yerleri
iş
ile buralarda çalışanlar,

.
.

Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

Bitkisel ve halwansal iirünlerin üretimi, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadr, pazarlanması

ve nakliyesinde çalışanlar,

.

Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dAhil) ve lojistiğini yapan fiımalar

ve bunlann çalışanları,

.

Ürtin ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dıŞı
taşrmacıhk, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

.
.

oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

Hayvan bannakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri
ve gönüllü çalışanları, 30.04.2020 tarlh ve 7486 sayılı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme
Grubu üyeleri ile sokak hayvanlannı besleyecek olanlar,

.

ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarmın zorunlu ihtiyacını karşılamak

üzere dışan çıkanlar,

.

Gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar
ile gazete dağıtıcıları,

.
.
.

Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çahşanlar,
sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ıuhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin

dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çahşanlar,

,

Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.)
ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

.

Doğal,gaz, elektrik, petrol sektöünde stratejik olarak faaliyet gösteıen büyük tesis ve işletmeler
(rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğa|gaz çevrim santralleri gibi) ile bu yerlerde
çahşanlar,

.

Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı
sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarınrn giderilmesinde görevli olanlar ile servis hizmeti vermek
üzere görevde olduklarını belgelemek şartı ile teknik seıwis çahşanları,

.
.

Kargo, su, gazete ve mutfak tiipü dağıtım şirketleri ve çalışanları,

Mahalli idarelerin toplu taşıma, temizlik, kah atık, su ve kanalizasyon, karla mücadele, ilaçlama,
itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli,

.

Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) stirücü ve
görevlileri,

.

Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların

karşılanmasında görevli olanlaı,

.

İş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması
gerekli olan çalışanlar (iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi vb.),

.

Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi "Özel Gereksinimi" olanlar ile bunların

veli/vasi veya refakatçileri,

.

Mahkeme karan çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını
ibraz etmeleri şartı ile),

. Yuıt içi

ve 1urt dışı müsabaka ve kamplara katılacak olan milli sporcular ile seyircisiz

oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler,

.

Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar
ile buralarda çahşanlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise
izin verilir, başka bir yerden çahşanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine
izin verilmez. Çahşma sadece inşaat alanı ile sınırlıdır.),

.

Bankalar başta olmak üzere }urt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuıuluş ve işletmelerin
bilgi işlem merkezleri ile çalışanlan (asgari sayıda olmak kaydıyla),

.

ÖSYlra tarafindan ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin
yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri,

.

İllİlçe Umumi Hıfzıssrhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarası karayollan kenarında bulunan
dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar,
. Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla
aıukatlar,
. Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu bulunan
taşıt sahipleri,
. Motorlu taşıt siiıücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki
eğitim ve geliştirme kurslarr ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlere
yönelik hafta sonlan düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve

uygulama slnavlannda görev alan komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu slnavlara gilecek
krırsiyerler,

. Milli

Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yaylnlanmak üzere
Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul,&urumlarında çalışmaları devam eden uzaktan

eğİtim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan ya da söz konusu çahşmaların
koordinasyonunu sağlayan personel,

.

Durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva
eden belge ile belgelendirmeleri şaüyla, güzergih ve ilgili saatlerle sınırlr olacak şekilde Milli

Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim

kurumlarının

öğrenci/öğretmen/çalışanlarının,

.

Apartmarı./site yönetimince düzenlenen görevli olduklanna dair belgeyi ibraz etmek ve
ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş güzergihıyla sınırh o1mak kaydıyla
apartman ve sitelerin temizlik, ısınma vb. işlerini yerine getiren görevliler,

.

İq yerinde bulunan halvanlann günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için ikamet ile
işyeri arasındaki güzergAh ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvan satışı yapan iq yerlerinin sahipleri
ve çalışanları,

.

sadece yanş, atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak
ve ikamet ile yarış, ya da antrenman alanı arasındaki güzergAhla sınırlı kalmak kaydıyla at sahipleri,
antrenörler, seyisler ve diğer çalışanlar,

.

Sadece ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergihlarda kalmak ve bu durumu belgelemek
kaydıyla is, yerlerinin haşere ve diğer zararh böceklere karşı ilaçlamasını yapan firmalarda görevli
olanlar,

.

Kurum adresi, çalışma/ders programını içeren belge ile belgelendirmek kaydıyla daha önceki
eğitim planlamaları doğrultusunda eğitime devam eden özel güvenlik eğitim kurumları ile bu
kurumlaıca kullanılan uygulama alanları ve öze1 poligonlar, bu kurumlarda görev yapan yönetici,
uzman eğitici ve diğer personeli ve eğitim gören kursiyerler.

