


20. Dogalgaz. elektrik, petrol sektorUnde stratejik olarak faaliyet gosteren bUyi.ik tesis ve
i$letmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve dogalgaz c;:evrim santralleri gibi) ilc 
bu yerlercle c;:al1$anlar, 

21. 1:.�lektrik, su. dogalgaz. telekomUnikasyon vb. kesintiye ugramarnas1 gereken iletim ve
altyapt sistcmlerinin si.irdtiri.ilmesi ve anzalannm giderilmcsinde gorevli olanlar ilc servis 
hizmeti vcrmck i.izerc gorevdc olduklarm1 bclgelemek $clrll ile tcknik scrvis c;:al1$anlar1. 

22. Kargo. su, ga7.ctc ve mutf'ak ti:.ipi.i dag1t1111 �irketleri ve c;:al1$anlar1.

23. Mahalli iclarelerin Loplu ta�1111a. temizlik, kall allk. su vc kanalizasyon. karla
mi.icaclelc. ilac;:lama, itfaiye ve mezarlik hizmetlerini yi.iri.itrnek i.izere c;:al1$acak pcrsoncli,

24. $chir ic;:i toplu ula$l11l arac;:lannrn (mctrobi.is. metro, otobi.is, clolmu$, taksi vh.) si.iri.ici.i
vc gc)rcvlilcri. 

25. Yurt. pansiyon. $antiye vb. toplu yerlerde kalanlann gereksinim duyacag1 temel 
ihtiyac;:lar111 kar$ilanmas111da gorevli olanlar. 

26. t$ sagl1g1 vc gi.ivenligi ile i$ yerlerinin gi.ivcnligini saglamak amac1yla i$ yerlerinde 
bulunrnas1 gerekli olan c;:al1$anlar (i$ yeri hekimi, gi.ivenlik gorevlisi, bekc;:i vb.), 

27. Otizm, ag1r mental retardasyon, down sendrornu gibi "Ozel Gereksinirni"' olanlar ilc 
hunlarin vcli/vasi veya refakatc;:ileri, 

28. Mahkeme karari c;:erc;:evcsincle c;:ocuklari ilc $ahsi rni.inasebet tcsis edeceklcr 
(rnahkcrne karnr1n1 ihraz etmelcri $,11"L1 ilc). 

29. Scyircisiz oynanabilccek profesyonel spor rni.isabakalarindaki sporcu, yonetici ve 
diger gorevliler, 

30. (:al1$anlan in$aat alan111cla bulunan $,rntiyede konaklayarak yap11111 clevam eden 
hi.iyiik i11$aatlar ilc buralarda c;:alt$anlar (Bu madde kapsa111111da in$aat ve konaklama ay111 
$cll1tiye alan1 ic;:incle isc izin verilir, ba$ka bir yerden c;:al1$anlann gelmesine ve �antiyedc 
kalanlann ba�ka bir yere gitmelerine izin verilmez. <;:alt$ma sadece in$aat ala111 ile 
s1111rl1d1r.), 

31. Bankalar ba$ta olmak Lizere yurt c;:ap111da yayg111 hizmet ag1 olan kurum, kurulu$ vc 
i�letmelerin bilgi i$lem merkezleri ile c;:ali$anlan (asgari say1da olmak kayd1yla), 

32. OSYM taraf111dan ilan edilen ve diger merkezi s111avlara kattlacag1n1 belgeleyenler 
(bu ki�ilerin yanlannda bulunan q, karcle�, anne veya babadan bir refakatc;:i) ile s1nav 
gfac,·I i leri. 

33. il/ilc;:e Umumi l-11 f'z1ss1hha Kurullannca izin verilen, $Chirleraras1 karayollar1 
kenar111da bulunan dinleme tcsislerinde yer alan yeme-ic;:me yerleri ve buralarcla c;:al1�anlar, 

34. Scrbest muhascbeci, mali mi..i�avir, yeminli mali mi.i�cwirler ve bu mcslek 
mensuplanyla birlikte <i:al1�anlar, 


