
KARAR TARİHİ 12t 0512020
KARAR SAYISI :2020/32

, BURI-{ANİYE İLÇE HIFZI§§IHA KURULU KARARI

Burhaniye İlçesi Hıfzışşıhha kurulu nnln}za brihinde saat 15.30.da Kaymakamlık
ToPlantı salonunda, Kaymakaın Hüseyin ÖUrn Başkanlığında toplanarak, Korona virüs
salgınından korunabilmek, salgının yayılmasını ongollemek için, sagııı< Bakanlıgı ,. ıİiıi,n Kurulunun
öııerileri, SaYın Cumhurbaşkanımızın talimatları, İçişlerİ Bakİnlığının g."neıg"İ.ri ve Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 27 va 72. Maddeleri uyarınca alınan tedbirleİin bulİşın ğyııma hızına olan
etkisinin gR üst noktaya taşınabilmesi amacıyla aşağıdaki ek İeOUilerin alınması
kararlaştırılmıştır. 05la5,2020 taÜh 2020125 sayılı İlçe Hıüıssıhha Kararları ile, Şehir giriş
ÇıkıŞ kısıtlamasına dair devam eden tedbir uygulaması, 1|.a5.2020 Pazartesi gihü sİyrn
CumhwbaŞkanımızın Başkanlığında toplanarı Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde
değerlendirilerek; Bilim Kurulunun önerileri ve olumlu gelişmeler gcıİ cıntıne alınaıak;*Adana,Denizli, Diyarbaliır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa,Tekirdağ ve
Trabzon illerinde şehir giriş çıkış kısıtlamalan 11.05.2020 Pazartesi giinü saat 24.00ıdan
itibaren kaldınlmış, *.dnkara, Balıke§ir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir,
Kayseri,Kocaeli Konya, Manisa, Sakaı.ya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir
giriş çıkış krsıtiamaşı uygulamasınrn devamına karar vermiştir. Bu kapsamda;
|,15105/2020tarihi saat 24.00'dan 19/0512020 tarih saat 24.00 arası ilçemizde aşağıda belirtilen
istisnalar hariç olmak üzer, vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasın4
2_AÇIK OLACAK İşvnnİ, İşınrnnr VE kUBUMLAR.
Sokağa çıkma kısıtlamasırun giiniük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

A) Market, bakkal, manav ve kasaplar;
a.1- Sokağa çıkma kışıtlamaşı öncesinde 15.05.2020 Cuma giinü market, bakkal, manav

ve kasaplar saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilmesinç
a.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16.05.2020 Cumartesi ve |7.05.2020 Pazar

günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olmasın4
a.3- Kısıtlamanın olduğu 18.05.202a Pazartesi ve 19.05.2020 Salı giinleri marketler,

bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek,
vatandaşlanmız (65 yaş ve i9eri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak rizere) zorunlu
ihtiyaçlannın karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullaıımamak şartıyla (engelli
vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip
gelebilecektir. Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, marıavlar ve kasapların
evlereladrese servis şeklinde de satış yapabilmelerine,

B)16.05.2020 Cumartesi, 17.05.2020 Pazw, 18.05.2020 Pazartesi ve 19.05.2020 Salı
günleri ekmek ıiretiminin yapıldığı firın velveya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu
işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerlerinin
açık olmasına (Bu işyerlerinde sadecç ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.).
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|6,05,202CI eumartesi,l7.05.2020 Pazaı gtinleri ile 18.05.2020 Pazartesi, 19.05.2020
Salı gilnleri vatandaşların dışan çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerlerinin sadece
eve/adrese servis şeklinde sahş yapabilmelerine,

C) Ramazan ayl mtfuıasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16.05.2020
Cumartesi, l7,05.2020Pazat,18.05.2020 Pazartçsi ve 19.05.2020 §alı g,tinleri, sadece evlere
paket servis şeklinde hizmet sunmak üzçre igkanta ve restoran tara işyerleri,

Ç)İlaç, hbbi eihaz, tbbi maske ve dezenfektan iiretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin
faaliyetleri yüniten işyerleri,

D) Kaınu vş öro1 sağlık l*unım ve kuruluşlail! eozaReler, vetedner klinikleri ve halvan
hastaneleri,

E) Zorunlu kamu hiamştlerinin ştirdiinilmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile
işletmeler ( Huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon mşrkezleri, Aeil Çağn Merkezleri,
Vefa §osyal Deştek Birimleri, §öç İdaresi, PTT vb.),

F) Yerleşim ınçrkezleri içerisinde hşr 50,QOü niifiışa bir adet ve İlçe sınırları içerisinden geçen

şehirler arası karayolu ve varsa otoyol üzerinda her 50km. için bir adet olmak üzere belirlenecek
sayıda akaryakıt istasyonu (Nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır) ve lastik
tam ircisi bulundurulması kapsamında;
AKARYAKIT İ§TASYONLARI; Sokağa ç ıkma yasağın ın uygulanacağı;

L46rc5na20 tarihindei M.Oil (Kaan Akaryakıt Çoruk köyü- E87 Karayolu Üzeri Edremit
istikameti) ve Pçtrol Ofisi (Koufette E-87 yolu üzeri Edremit istikameti

2-1710512020 tarihinde; Türk Petrol( Asude Tesisleri E-87 YoIu üzeri Ayvalık istikameti) ve

Geriş Mah.) ve Yavuz
TERMO (Aydın petrol Şarköy yolu üzeri)

3-L8l05l20Z0 tarihinde; Eruzunlar Petrol (TOTAL E-87 yolu üzeri
Petrol(PETROL OFİSİ Eski Otogar yanı.)

4-§la5n020 tarihinde; Gçniş Petrol (E-87 yolu üzçri Hastane
(Cumhuriyet Mü.)'un hizmot veımesine
LASTİK TAMİRCİLERİ, §okağa çıkrna yasağının uygulanacağı;

yanı) ve Çelebi Petrol

1-16n1n020 tarihinde; Ali Rıza KIN§IZ (Kızıklı Mah.Kızıklı Cad. Te1.0531.240261l\),ve

Özgür ÇO ŞKI.IN (Kocacam i Mah. Te1.05 ? |1 397 91 l)
}-flnlntz0Tarihinde;Hüseyin SAKAR (Cumhuriyet Mah. Tell, 0532776289l) ve Hüseyin

GtrNER (Kocaeami Mü. Te1.0 5 3 5 529 I 84?)
3-t8l05l2g?0 tarihinde; Ahmet GÜLCA,N ( K.Sanayi Sitesi Te1.05363247?68) ve Coşkun

KÜRKAN ( Kocacami Mah. Te1.05392453757}
4- L9t15t?.CI20 tarihinde; Emİn ÖzÇprİl.Ş (Şhell benzin istasyonu. Te1.05355147|24) Hi|a|

rÜRKeAN ( Cumhuriyet Mah.3. Sgk.Te1.05356S4l400) ve Armağan Oto Lastik (Te|.053?7770424>'

in hizmet vermesine,
G)İçme suyu dolum tesişleri ile içme §uyu, ga.Eete ve mutfak tüpü dağıtmml yapan

şirketler,
I{) Hayvan barınaklan, hayvan çiftlil*leri vğ hayvan bakım merkezleri,

tr) İlçe Hıfuısşıhha Kurulu tarafınçlan izin vorilmgsi şartı ile temel gıda maddeleri üretiminin

yapıldığı tesisler kapsamında; İlçerniede gıda üretimi yanan; Sanbaş Mandıra, Gediz Mandıra, Asal

,tİ, pğrezıi Süt lİooperatifi, Hakkı yİııvleZ Süt Ürünleri ve Burcu Gıda' işletmelerinin

faal iyetlerinin devam ına,

ü yurt içi ve dışı taşımacılık (iluaeat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan

fırmalar,

K) Oteller ve konaklama yerloıi,

L) öazçte, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,
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/ M)Düa öneeden sözleşmeye/taa}üüde bağlanmış vo belirlenen süre içerisinde

yetiştirilmesigerekenihracatakonu;mal,malzeme,tiriİn,araç.gereçİ.İretenişyerlerive
tesisler (mevcut zorunluiuklarını ispatlamaları ve anrlan şartlara uymaları kaydıyla),

N)Ziraiamaçlıakaryakıtsatışı,yapılanTarımlftediKooperatifleri,
o)Kısıtiamasiiresindevagm*uuağımlıtarımsalfaaliyetlergo?.o}Pd"bulundurularak,

belirleneceu ,irui lıui, ioır"oi fide, gibre vb. tanmsal tiretime iliŞkin .iriin satıŞı YaPan

işletmeler Kapsamında;
ötnnB nA-ç vE riDE sATIş yERLER}

^_L6l0§t2070 
tarihinıteı raairluüruş (Anadolu Tarım.Tel.4|27715 _ 05323314608),

Salih AVC, (onur Tarım Te1.412916ö -'oiii+ı+oi+i), Şinasi ÇELiK (Dora Ticaret Te1.4l20990 -

0533656192',}Jurrrro 
tarihinde; Abdi GENçyqiEF. (Kiirfez Tarım Te1.4127585 - 05324647286)'

Tuğba UYGUN (Uygun IaI,T ra +zziüsl öiıızı+,i917) ve Burhaniye Tariş_(Te1,422|396)

C_L8l05na20 tarİhİnde; Kadir-iünaruş (enadolu Tarım_Tel,4|2771l5 _ 05323314608),

Salih AVç' (onur Tarını Te,.4|29|6j- ojii+i+gı+s) r' Şinasi ÇELİK (Dora Ticaret Te1.4120990 -

gszı05{-9?g}lr,rorrtarihınde;Abdi 
GBNÇYüFğl(-!59rfez Tarım Te!.4127-585 - Q532464'7286)'

Tuğba U'CUN (Uygun Tarım ruı.+iltiğg - oiıızi++qiii '. BrrhaniYe TariŞ (Tel'422|396)'in

hizmet vermesine,

İ- İğrlsııa ıİlrsaMINDA oLAN xişiınn
u) ,.eç*bı*rk İşyurı, İşletme ve Kurumlarda" yönetiei, görevli veya çalrşanların,

b)Kamudüzenivegüvenliğininsaglanmasındagörevliolanlar(Özelgüvenlik
*"*tl,:,İro}gr, 

ırıurı."zleri, Vefa Sosya, Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD,da görev

d,'l}.n*. 
defın işlemıerinde görevıi oıanıar Iu]l,_İ.:i::]*T:_LT:*" 

ve beıediye

görevlilori vb.) ile birinci dçrece yuk*ıa"nın cenazelerine katılacak olanların'

d)Elektrik,su,doğalgaz,telekomtinikasyonvb.kesintiyeuğramamasıgerekeniletimve
altyapısistemlerininstırdtırtıımesivbanzalarınıngiderilmesindegörevliolanların,

e)Ürtııve/voyamalzemelerinnakliyesindeyadalojistiğinde(kargodahil),yurtiçive
yurt dışı taşımacılık, depoıama ve ilgili faaiiyetler kapsarnında görevli olarılar,

0 yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabiiitasyon merkezleri, çocuk evleri vb, sosyal

koruma/bakım merkezleri çalışanları,
g) otizrn, ağır mental r.t*i*von, down sendromu gibi "özel Gereksinimi" olanlar ile

bunların veii/vasi veya refakatçileri,

h) Bankalar başta olmak tır.r. yu,t çapında yaygm hizrnet ağı o1an kururh, kuruluş ve

işletmelerin bilgi iştem merkezlerinin çaıışuJan (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ı)Bozulmarişkibulunanuittıseıvsi,ay,unsaıiırünlerintiıetimi,işlenmesi,
pazarlanması ve nakliyesindo çalışanlar,

i)Kiiçiikbaş-büytikbaşhayvanlarıotlatanlar,arıcılıkfaaliyetiniytiriitenler,
j) Hayvan Besleme Grubu Üyeieri ite sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

k)İkametininöniiilesınırlıolmakkaydıylaevcilhayvanlafinınzorunluihtiyacını
karşılamak üzere dışarı çıkaniar,
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m) Zorunlu sağlık randgvuşu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları
dahi),

n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel
ihtiyaçların karşılarımasında görevl i ol anlar,

o) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş
yeri hekimi vb.),

ö)Veteriner hokimlçr,
p) Tarımsal üretimin devarnlılığı için gerekli olaiı ekim-dikirn, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler

kapsamında, ÇKS bolgelerini ibraz otmpk suretiyle faaliyetlerine devam etmek isteyenlerg
r)Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklanru belgelemek şartı ile teknik servis

çalışanları,
s)İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerdelg,i.inlerde stlrekli olarak işyerlerini bekleyenler,

ş) Belediyelerin toplu taştma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve
mezarlık hiarıetlerini yiinitmek tizere hafta sonu, Pazartosi ve Salı giinleri çalışacak personel,

t)Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu
18.05.2020 Pazartesi ve 19.05.2020 Salı gtinleri 07.00-i0.00 saatleri arasında marketler,
bakkallar, manavlar, kasaplar ile 19.05.2020 Salı giinü saat 18.00'dan sonra maıketler ve
sebze-meyve hallerinde mal, malzşme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satlşa

hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme vo
ünin satışı yapılamaz.),

u) 17 Mayıs 2020Pazar giinü, i1.00-15.00 saatleri arasrnda yürilme mesafesiyle sınırlı
olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etrnek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile
kronik rüatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunlann refakatçileri,

v)Mahkeme kararı çerçevesinde çocuklan ile şahsi münasebet tesis edeceklerin
(mahkeme kararını ibraz etmoleri şartı ile),

* Belirtilen istişnalar dışındaki ti.im vatandaşlarımızın evlerindç kalmalarına,

4- Seyahat izin belgelerinin sokağa çıkma kısıtlaması siiresince geçerli olmasrna,

S-Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu dtizeninin tesisi için görevli olan kamu

görevlilerinin ilçe içi toplu ulaşırnlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirlerin alrnmasına

6_Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla, İlçemizde faaliyet gösteren fırınların kendi araçlarıyla
yasak öncesi satış yaptığı mevkilerde, mahalle aralarında, ekmek satışı yapmalanna, satış elemanınuı
maske ve eldiven kullanarak, hijyen kurallarına uymalarına,
7-Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu rc.a5.2020 Cumartesi ve |7.05.2020 Pazaı giinü

gazele dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme

suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacaktır (bu kapsamda

gazete dağıtımırun evlere servis şeklinde yapılması esastır.).18.05.2020 Pazartesi ve

19,05.202a Sab giinü gazıte dağıtım/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılmaslna,

8- Hastane bölgesi hasta gidiş gelişlerinin sağlanması için, bir nöbetçi taksinin hizmet vermesİne,

Nögrrçi TAK§İ;
A_ 10T 5671 Plakalı talcsi (15l05n020 cı:ma saat 24.00 dan 1610512020 cumartesi saat 24.00'a

kadar Tel. 0545486013 1)

B_ 10T 5672 plakaiı Taksi (16l05n020 cumartosi saat 24.00 dan 17l05l202a Pazar saat 24.00'a

kadar Te I. 05 3 | 4252882)
c_10 T 5613 plakatı taksi t|7l05%a20 Pazar saat 24,00 dan |8lü5l202Ü Pazartesi saat 20.00'a

kadar Tel, 0 5 3 5 43 49242)
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D-l0T 5671 Plakalı takşi (|S105/2020 pazartesi saat 24.00 dan 19105/2020 salı saat 24.00,a
kadar Tel. 05454860131), hizrnet vermelerine,
9,Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi
gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak iizere aykınlığın durumuna göre Kanunun
ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlarİ ilişkin Tiırk
Ceza Kanununun 195 inci maddesi lıapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir. 12l05/2O2O
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KARAR TARİIIİ :-1310§12020
KARAR SAYISI |202aB3

BURF{ANİYE İLtB HIFEİ§$IHA KURuLU KARARI

. EurhgnİyŞ. İlş66i Hıf,eışşıtıha kurulu l3lö§l2020 tarihinde gaat 10.00.da Kaymakamlık
ToPlantı Şalonunda, Kayrnakam Hüsoyin Öllen Başkanlığında toplanarak, Kgrona virüs
salgınındaıı korunabilmek, salgının yayılnnasını engellemek için, Saglık Bakanlıgı ,u Biıi* Kurulunun
önetileri, Sayın eumhurbaşkanımıEın talimafları, İçişleri Eakanlığının genelgeleri ve Umumi
HıftısŞıhha Kanununun 27 vç 72, Maddçleri uyannea alınan tedbiİlerin bulaşın yayılma
hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amaeıyla aşağıdaki ek tedbirlerin alınması
gerekmektedir.

11 MaYıs 202CI gtlnü §ayın Aumhurbaşkanrmız Başkanlığında toplanan
Cumhurbaşltanlığı Kabinesinde salgızun scyrine ilişkin yapılan değerlendirme ve Bilim
Kurulunun önerilçri gonuounda; şeyahat kıgıtlamasının 11 Mayıs 2020 Pazartesi, saat
24.00'dan itibaren yalnızca Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İmıir,
Kayseri, Koçaeli, Manisa, §akarya, §amsun, Van ve Zonguldak illerinde devam edeceği
talimatlandınlmıştır. eurnhurbaşkanlığı Kabinesinde aynca 2a20 yılı, ilk kesim yaş çry
hasadı ile ilgili olarak seyüat talebinde bulunan vatandaşlanmıza aşağıdaki şartlar
ÇerÇevesinde seyahat İzln belgesi verilmesi sııretiyle yaş çay hasadının yapıldığı Rize,
Trabzon, Artvin ve Gireşun illerine gidebitmelerine imkan verilmesi kararlaştırılmıştır.
Buna göre;
1, İlçemizde ikamet çden ve ÇAYKUR'a kayıtlı bulunan çay tireticisi vatandaşlarımızın,
2020 yılı ilk kgsim yaş çay hasadı için çay bahçelerinin bulunduğu illere Seyahat İzin Belgesi
almak şartı ile seyahat edebilmelerine,
2-Çay üreticisi vatandaşlarlmlzın çay hasadı için Seyüat İzin Belgesi a]mak iizere; elektronik
ortamda e-devlet, İçişleri Bakanlığı o-başvuru sistemi ve ALO 199 Vefa Sosyal Destek Hattı
üzerinden l4.05.2020 Perşembe günü, saat 09.00'dan itibaren talepte bulıınabilmeierine,
3-Seyahat İzin Belgesi düzenlenen çay ıireticilerinin 19.05.2020 §alı günü, saat 24.00'dan
itibaren ilçemizden aynlabilmelerine,
4-Seyahat İzin Belgesi almak için sadece ÇAYKIJR'a kayıtlı çay rireticilerİ'başvuruda
bulunabilmelerine,
S-Çay i.ireticilerinin, zorunlu refakatindekıler ve çay üreticilerinin ulaşımıru sağlayacaklarla
ilgili s eyah at Izin B el gesi diizenlenmesi için talepte bulunabilmelerine,
6,Çay i.iretieisi/müştahsilleri, başvunı esnasıRda çay hasadı için gittikleri illerde 14 gtiıı
boyunca ikametleri, çay bahçesi ile çay teslim alaru dışında bulunmayacaklarına, işlerini
ytinittirken sosyal izolasyon kurallarına uyacaklarına, çay alım merkezlerinde maske
takacaklarına ilişkin taahhütte bulunmalarına, Seyahat İzin Belgesi talebind.e bulunanların bu
şartlan kabul etmiş sayılrnalaıına,
7, Covid-19 sorgulamasında problem olmayan çay i.iretieilerindçn talepleri uygun görtilenlere
otomatik olarak tek yön geçerli olaeak §eyahat İzin Belgesi düzenlenmesine,
8-Seyahat İzin Belgosi diieçnlenenlerin 30 giin boyunca gittikleri illerde kalmalannln esas
olmasına (Çay müstahsillerinin ulaşınıını sağlayaeaklw 72 saat içinde geri dönebileceklerdir.),
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9, İzin başvuruları kabul edilenlere herhangi bir beigeye gerek kalmakşızın kısa mesaj servisi
(SMS) ile bilgilendirme yapılmasına ve seyahat izni verilenlerin bilgisinin varış iline
bildirilmesine,
lO-Alınan Kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi
gereğince idari para ğezası vşriimeşi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun
ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden dıiwanışlara ilişkin T.C
Kanununun l95. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatıimasına,

Oy birliği ile karar verilmişti L3l0512020
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KARAR TARİ}Iİ |L4/05/202ü
KARAR SAYISI :?ü2a/34

BU.RHANİYE İLÇE HIFZISS]HA KURULU KAR.ARI

Burhaııiye İlÇesi Elıfzıssı]ıha kurulu 14la5nL2ü tarjhinde saat İ0,00.da KayınakamlıkToPlantı saloııuııda, KaYnıakanı H;*.r;; öÜFR 
""Boltonı,g,nau 

toplaııarak, Korona virüssalgınındaır korıınabilnıek,;;i;';;yuyırn*r,,r, engelleıııek ıçİİ,'İ.sı,t BakaııIığı ve Bilim Kurutununöırerileııi, SaYııı Cümhu'{'aşİrnımızİn tuıırratı*",, içiş1-oİ-'iİaı*a,rıı5nın genelgeleri ve UmuıniHıfzıssıhha Kanununun iı u* iz. ıımo.;;i ;;;;;nlı,r*ir"dbir:;;ir";;iaşın yayıImahrana olan etkisiırin en üst noktaya taşıııabilme*ı umu.lyı, , I2/a5ftaı20 talih İo?0lız sayıLıilçe Hıfzıssfılıa Kurulu [y*d;;Jüİl.rn isüsnalaız ek olarak;l. 18,05.2020 tarihinde verilmeşj 
§:1e-ken Ö.rt.,-Ş;İ"İırı art 202a dönemi kurum vegelİı geÇici vergi beYannameler:iııin 2s.OsJO2CI ta1,,üİ;;;elenmeşi ve 20|9 yılı l«ırrımlarvergisi bgyannanesi, ocak-Şubat,h4art 2020 döneıri g.çı.i vergi beyannamesi, 20206Jisandöneıni katrna değer vergisi teyaıınanı*sı, oarrrta v;;gİ;';;*rzunesi, muhtasar beyannaı.neve 2020Aı]isan dönemİ_av1{- priın ve ıııaÖ1 u]İJGLınin de sırasıyla 27.a5.2020,28'05'2020 ve 01,06,20ZO iarihlerinae'beyan .diln;k-;;cla olması nedenivle ve sokağaÇ,kıııakısrilamasııın sultııt hayata fu:i*i.o u, aşr*yJJİJtabi]nıek amacıyla; sokağa çıkmakısıtlamasuıın olduğu 1.1i9 Mnyıs zgzo ,*iıril.i"J.;;;ğ;- yer verilen kişi/kurumlar:n dailgi- karanııı:ızın (12/ü512020 tariİı 2ü20/32sayılı), j;rİ';t;"k işjıerieri, işIetnıe ve kıırunıiarile Istkna l(upsnnıınıla olan Kişite, *u,nu d#i;'i#;",

z- İlgi (I2/a5l?02ü tar|h'2a?0/3,r"-:.y.l,ir," ii,fr;;;hh, kuruIu kararı) kaİaı.ın, İsfisııaKtıPsaınınrla otan KiŞiler bölümüne, östıa ;;rJ;d;-gerçekleştililecek yüksekogretiınöğretim kuıumları b,ourrou ivrcbı siyl9k olan oğreııcilerin T.c, kjnılik kartıbaŞvuırılaırnın alırunası adıııa niifus'*-u.d*luk]*ri ı'g_iŞ Mayls 2020 tarihlerinde açıkbuİuııdrırulacak olııp, sokağa çık:ııa ıu**ı*ouo* ;ilrğ" is-ıg Mayıs 2020 tiırihlerinde ilçenüfus mtidtirlüklerine T,C. *mlik Kartı no ş***u l?* ,*rrı o]mak üzere anrlan stnavagiı:ec*k öğ'eııciler ve ihtiYaÇ olması halind,e *u, u.uu, 
-r*ji 

,"yu vasisinden bir kfşi sınavabaşvunılduğı-ınu göstedr belgeyi ibraz etmek ş*,vıu ro[rc;"İ,kriil"r;i;;İ;:" ""
3- İıgi (12/05/2020 üriı, zozoı32 sayıiı i]ğe l{.ıüısİıhİa kı.rulu kararı) kararın, istisnaKtıPsrınııııtlo ü,taıı l{ğiler lıöIıinıüne, 20i0-1. e;İ,İı Ğ,İr_9öneıp11 (ocak_şubat_Mart_2Ü20} Ait Kurum ve.Ge]ir GeÇici veılisı Beyanı ,İ öau"İJnönenri olduğundan; 16_17_18_19 MaYıs 2020 tarjhlerinde seibert *,İrur.u.* ,Jı ;r,İİrrirlet ve yemiııli ınali müşavitlerve bu meslek ıneıısrıPları ile beraber ç"ırşanlrro ;#*; çıknıa kısıtlamasından mrrafolııışlarıııa, ( serbest mulıasebeci ırıali müşavirler ve yemın'ıı mali nıüşavirler ve bu meslekııensıiPları i]e beı'aber Çalışa.nların uyguianacak ,okrğ" ;;İ;a kısıtlaınalarından 31,ü5,fizatarihiııe kadar ııruaf olına larına)
+- İıgi 02/a5na2a dcırih2a2OB2_sayılı İlçe Hıfzıssıhha krırulıı karan) karuın, Açılt0lacok İŞYerleri, İŞIetnıe ve Kıırunıl-ar böIümüne, sebze ,, nr*yr" arzıııda sorun yaşanıı.ıat,asıiÇin market, ı]]anav 

':}İsİııırın açık olacagı husiısu dahil edilnıiştir. Bu kapsaıı.ıda, 18.0_5.2020Pazartesi giiııü ve 19,05.2020 Salı gJnı.i, ,"o,rJı*.yr.,oprun., ır*l]orinin de açık olnıasına,6ynca' 17'a5,2a20 Pazar günü, siat ]8.00'dan lİUr.*, nİ"rl.rr],nunuu, lıattaı ve sebze_meyvehalleı'iııe nıal, malzenğ Ve üı:iinlerin nakli, depoiu.*r*İ," ,.,,,ı kabulü vğ satışa }ıazırlanınasıaŞaına'sında gtİrevIi olanlaı'ın sokağa çtlona kısırlaııasındrr,'n.,rrİtrtutı.ııalarına,
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f. S-Alınan ka rarlara uYn]aYaı] vatandaşJaıa Umrımi Hıfzıssıhha Kanununun 282 noimaddesi gereğince idaı'i para ,cezas1 veıihnesi u"şr" 
"İrr"İ 

ll*r" aykrrılığın durumuna göreKanrınruı ilgili ınaddeleri gereğnce işleın yapılması, konrısu sııç teşkil eden davranışlara

]İ[İ,J#İn""* 
KanııııuntĞ 195 inei'ri"dd;;r'üpĞ,rci g"r*,kıı uaıi ışı.rri"rıı

oy biı:liği iie kaı:ar verilmiştiı. H/a\lzaia\
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