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BURHANİYE İLÇE }İIFZISSII-IA KURULU KARARI

Burhaniye İiçesi Hıfzıssılıha kurulu 2şlü5l2üz0 tarihinde saat l0.00.da KaymakamiıkToPlantı salonunda, 
..KaYıııakarn Hüseyin 

_ 
ÖruEn Başkanlıgında toplanarak, yaklaşmakta olanRamazan BaYramı süresinee koronavirüs salgınının nalt'sujİ,ğ, ,çr*,ndrn oluİturabilecek riskleri

Yönetebilmek adına adına alınabilecçk ek tedbirler la.Os,zbza pazartesİ gtinü SayınCumhurbaŞkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabiııesindedeğerlendirilmiş, Bilim kurulunun önerileri ,* koronrrirüsie rnücadelede edinilen tecrübelerıŞığında 81 ilimizde_Rarnazan Bayramı arifesine denk gelen 23 rnayıs 2020 cumartesi günündenbaŞlaYarak 24-25,26 MaYıs ?020 tarih!çrinds sokaga" ç,k." kısİtıaması uygulamasına kararveri lrn iştir.Bu Kapsarnda;
|'22105/2020 tarihi saat 24.00 _,ÜlaŞZaZ0 tarih saat 24,ü0 arusı ilçemizde aşağıda betirtilenistisnalar hariÇ olmaki_rg,*rptgl9aşlarımızın sokağa çıkmalarının ı.,r,,İ"r*r-*r, 

- -'
2-AÇIK oL.dÇAK İşvrcRİ, İŞıBrmn vE I«,R^UMI"AR.
Sokağa Çıkına kısıtlamasının günlük hayataetkisini en az üi3zeyde tutınak amacıyla;

A) Market, bakkal, manav, kasapiar ve kuruyeınişçiier,
a.1- Sokağa Çıkma kısıtlaması öncesinde 21.05,2ü2ü Perşembe ve 22/0512020 Cuma günü

ınarket, bakkal, ınana\i, kasaplar ve kuruyemişçiler saat 23.00,a kadar faaliyetlerine devam
edebiiınesine

a,2- Sokağa Çikma kısıtlamasının olduğu 23.ü5.2a?ü Cumartesi günü market, bakkal, manav,
kasaPlar, Yufkacıiar ve kuruyemişçiler §aat i0.00- 17.00 arasında faaliyet gösterebi1eeek
vatandaŞlarınıız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu
ihtiYaÇlarının karŞılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarırnız
lıariÇ) ikametleriıre en Yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecektir. Aynı saatler
arasıııda rnarketler, bakkallar, manavlar, kuruyemişçiler ve kasapiarın evlere/adrese servis şeklinde de
satış yapabilmelerine,

a'3- 24la5/2Ü2a,?5l05/2a}a Ve ?6/a5n}2a günleri marketler, bakkallar, manavlar,
kuruyemişçiler ve kasaplar ile online satış yapan işIetmelerin kapaiı oimasına,

B} B,a5,2a20 CumarteŞi, 24.05.202a Pwar,25,05.2a2a Pazartesi ve 26,05.2ü20 Salı günleri
ekmek üretiminin YaPıldığı firın velveya unlu mamui rui:satlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek
satan baYileri, aYrıea tatlı üretiminin yapıldığı'sahldığı işyerlerinin açık o*asına (Bu işyerlerinde
sadece ekmek, unIu mamul ve tatlı satışı yapıiabilir.).

23,05,2Ş20 CumarteŞi,24,05.20?0 Fazar günleri ile 25.05.2ü20 pazertesi, 26,05.2020 Salı
günleri vatandaŞların dıŞarı Çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerlerinin sadece eve/adrese servis
şeklinde satış yapabilrnelerine,

V



nr.o,r:,]rİamu 
vQ özei sağlık kurum ı'e kuruiuşIarı, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan

E) Zorunlu kaınu hizırıetlŞrinin 
.şürdürülrnesi için gerekli kanıu kurum ve kuruluşları ile;'j:il,"§:j#ffii§:,ü,-,:rşİ;şl?#ffi';,Jjl **o.zıeri, acii çij,,ıuı*.t*,ıeri, vefa

F) YerleŞim merkezleri ıÇerisinde ler so.ooo nüfusa bir.adet.ve ilçe smırları içerisinden geçen
şehirler arası karaYol: ';;1'ğ;öq u*li"a-tffiü. için bir 

"o.i "ı.*ı. üzere beıirlenecek
TÖ!li,tltİid,nö:Lr$H,j#l*.r.k;j,ö;;t;,,, marketıeri açık oıacaktır) ve ıastikAKARYAKIr İsrasvofüRilö;kağa 

ç: km a yasağı n ı n uygu İ an acağ ı ;
, *, onl,İİtİ'İŞ}i?r r- ffi "l*;ıİıŞj,#İ ff;y",, 

üzeri Ayva ı ı k istikam eti) ve

,**,rX#Şİ,?rT'r;#§iL*iS*.Ş;:İİ,İ;Şjr!ff ?,§ri;,uroıuüzeriGerişMah.)veıMG

,*rr'i?fl,l?İ1,oÜJ;"'''"o"' Ö""'''i'Puuoı ip,ffiöı opısı E_87 yoıu üzeri Bahçeıiev,er) ve

Mah ),İff]3:i?ffi"KXHfifJ'djşiffiş!$iş3i,"3l,',ii,,i;,J 
J.*L,fr,i öğretmenlerıasrix raıvıfu.,

;iilf,:H.,il;iŞii{Ş:Tf;Tş;iıt;ru lT *#rt;';..;';:;*,*,) ve Neb

"o-r-3Ü1"'j#,*'*ffİH:r?,!HŞ',Ş;İ*- 
(Cumhuriyet lv{ah. Tel, aü277628gl)ve Hüseyin

3'25/a5/2a20 tarihinde' e*ı, drÇŞri* (şhelt benzin istasyonu. Te1.05355i4 7124} ve Ali
Rıza KINSIZ (Kızıklıü"ı'x*i'ıiŞ ;*9:j;z+öijiirİi*uai, 

oto ıastıı<Oe ı.053277?a424\*,*,.İi?İfİj',İ"üıütl!hİa-,,"",yiı"^il;.*#1i?J,lTjt!{Ş;;:;;;;>i,,;;i-;a"
G;İÇme suYu dolum;'ij;;l i;iŞ* r,ru, gazetsve mutfak tüpü dağıümını yapan şirketier,trf) HaYvan baru'ıakiarı, hayvan çıtı;tır.ı ,*i-,uyrrn ,*,* merkezieri,I) İlÇe Hıfzıssıhha Kuru-üu 

"#iT,|gi, uerilme.ı ş*, ile temel gıda maddeleri üretimininYaPıldığı tesisler kaosamında; ıin""[i];"gıda üretimi yrp*;'ir.,uaş Maniıra, c.Ji, Mandıra, Asal

* ;H#'r:"*:;fi:ffi*[(ihracat/İthalatltransit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,
L) Gazete, radYo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,M)Daha önceden sozleşnıeye/tr.lrlrUj.l";ff;;"; İİ,,r,*r"n süre içerisinde yetiştirilmesigereken ihracata konu; rnal, maizerne, 

_ürün, 
araç-gereç ureten iş yerleri ve tesisler (mevcutzorun l u iukıarın ı ispatıamaları vş anı lan runıuru ılymaları kaydıyla),N)Zirai amagl ı.akaıyakıt satışı yai,ıa, Tarım Kredi Kooperatifleri,o)Kısıtlaııa süresinde Yağmura' bağııniı tarırnsal faaıiyetıer göz önünde bulunduruiarak,

İ""İ§İ,ffi:i 
zirai ilaÇ, tohum, li-, e,ü-;u. ,r.,.*rı iı,Ji,; iıişkin ürün satışı yapan işletmeıer

GuBRE iıaç ve 1inu sATIş yunırni;
1-23/05/2020 tarİhİnde; ; aui cıııçY_YlğK (Körfez Tarım Te,1.4127585 * 05324647286),Tuğba UYGLN (UYgun Tarım r;,jziisd*_" bjJ:zıiidi}JrTg*ı,r[v9 Tariş (Tel.a22t396)2-z4/05/2a20 tarihinde; K aair-ül4ı<uŞ rar"jiı, i *r^şlı.iıiiı\s'^,'ossz3314608 

),fflİ,*Y;İ[İ"'Tarım rel,a{zglii" aİısqsq,g:+sir. }ı".uı çrıı« (Dora Ticaret Tet.4120990 _
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4,2618512Ü2ü tarihİnde; Kadir KARAKUŞ (Anadolu Tarım.Tel.4 |27715 _ 05323314608),
§alih AVCI (Onur Tarım Tel,4i29166 - ü5354349345) ve Şinasi çELİK (Dora Ticaret Te1.4120990 _
05336567921 )'iıı hizmet verıne§ine,
3- isTisı*lA KAp§AMINDA oLAN rişiıpn

a) "AÇık Olacak İŞYeri, İŞletme ve Kurumiarda" yönetici, görevli veya çalışanların,
b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağianmasında görevli olanlar (Özei güvenlik görevlileri

dahil),

c) Acil Çağrı lüerkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD'da görev alanların,
Ç)Cenaze defin iŞlemlerinde görevli olaniar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.)

ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katıiacak olanların,
d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğrarnaması gereken iletim ve altyapı

sistemlerinin sürdürülmesive arızalwının giderilınesinde görevli olanların,
e) Ürün ve/veyamalzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı

taşımacılik, depoiama ve ilgili faaliyetier kapsanıında görevli olanlar,
f) YaŞlı bakıınevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım

merkezlEri çalışanları,
g) Otizın, ağir rneııtal retardasyon, dorvn sendronıu gibi 'oÖzel Gereksinimir' olanlar ile

bunların veli/vasi veya refakatçileri,
h) Bankaİar başta olmak üzeıe yıırt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kurı"ıluş ve

işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin ça!ışaıları {asgari sayıda olmak kaydıyla),
ı) Bozulma riski bulunan bitkisel ve iıayvansal ürüniorin üretimi, işlenrnesi, pazarlanması ve

ııakliyesinde çalışanlar,
i) KüÇükbaŞ-büyükbaş halvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetiııi yürütenter,
j) HaYvan Besleme Grubu Üyeleri ile şokak hayvanlarını besleyecek olanlar,
k)İkametinin öırü ile sınırlı olmak kaydıyla evcii hayv,anlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak

üzere dışarı çıkanlar,
!)Kısıtlama Şüresince ekrnçk dağıtmı yapaniar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin

evlere servİs hİzmetİnde göreı,lİ olanlar ve 23.C5,2Ü20 curnartesi günü saatl0.00_17.00 saatleri
arasıırda ise market, bakkal, manav ve kasaplarırı evlere servis hizınetinde görevli olanlar,

m) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazmabağışlan dahil),
n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksininn duyacağı temel ihtiyaçların

karşılannıasında görevli olanlar,
o) İŞ sağhğı ve güvenliği nedeniyle işyeılerinden ayrıimaları riskli olan çaiışaniar (iş yeri hekimi

Vb.),

ö)Veteriııer hekiın ler,

P) Tarımsal üretiınin" devamlılığı için gerekli oian ekim-dikim, sulama.ilaçlanıa gibi faaliyetlor
kaPsamında, ÇKS belgelerini ibraz etmek suretiyle faaliyetierinş devaııı etmşk isİeyenlere,

r)Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı iie teknik servis çalışanları,
s)İŞYerlerinin kapalı olduğu saattrerdelgünierde sürekli olarak işyerierini bekleyenler,
Ş) BelediYelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve

mezarlık hizmetlerini Yürütınek üzere hafta sonu, Pazartesi ve Salı günieri çalışacak personel,
t)Tedarik zincirinin aksamaması amaeıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23,05.202a

cumartesi 07.00-10.00 saatleri arasında marketler, bakkallar, maııavlar, kasaplar ve kuruyemişçiler ile
26,05,202a Salı günü saat 18.00'daıi §Qnra marketlçrde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü,
dePoiama ve satıŞa lıazırlama aşamasında görevli oianlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal,
malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),

u) 24 MaYıs 202a Pazar günü, l4.00-20.00 saatleri arasında yürüıne mesafesiyle sınırlı olmak,
sosYal mesafe kuralına riayet etmek ve rnaske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsız!ığı
olan vataııdaşiarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bı:nların refakatçileri,
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v)Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları iie şahsi münasebet tesis edeceklerin (mahkeme

kararını ibraz etmeleri şartı ile),
y)Serbest muhasebeçi, mali rnüşavir yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensuplarıyia

birlikte çalışanlar,
z\24lü52a20 Pazar günü (Bayranıın birinçi günü) Aziz Şehitlerimizin kabrini ziyaret edeçek

anııe,baba,eş çocuk ve kardeşleri ve ihıiyaç halinde refukatçilerine ( talep lıalinde ulaşımlarının
kaymakam l ığımızca sağlanmas ına),

x) Raınazan Bayramı ve arifesinde (23,24,25 ve 26 Mayıs tarihierinde) kısıtlama uygulanan

günlerde CMK'ya göre Barolar tarafindan görevlendirilen veya ifade ve duruşma için çağrılan
avukatlarıı sokağa çıkma kısıtlamas ıııdarr muaf olmalarına,

* Belirtilen istisnalar dışındakitüm vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarına,
4- İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulunca a7n1nala arih2\2al27 sayılı kararıyia Berber Güzellik Salonu

Kuafor..vb işyerlerinin 1 1 Mayıs 2020 itibarıyla hizrnet vermeye başlamasına ve 09.00-21.00 saatleri

arasında hizmet vermesine karar verilmiş olup, Ramazan bayramı öncesi bu iş yerlerinde yoğunluğun

artması ve hava sıcaklığı göz önünde bulundurulara]<,esnaf ve vatandaşlarımızın mağdur olmamaiarı

için 20-21 Mayıs 2020 tarihlerinde saat.08,00- 24.00 saatlerinde, 22 Mayıs 2020 Cuma günü sokağa

çıkma kısıtlaması nedeni ile de 08.00-23.30 saatleri arasında hizmet verrnelerine,

5_ Seyahat izin belgelerinin sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olmasına,

6-Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi için görevli olan kamu görevlilerİnİn

ilçe içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirlerin aiınmasına

7_Ekınek dağıtımının düzenli olrnası amacıyla, İlçemizde faaliyet gösteren fırınların kendi araçlarıyla
yasak öncesi satış yaptığı mevkilerde, mahalle aralarında, eknıek satışı yapmaiarına, satış elernanının

ınaske ve eldiven kullaııarak, hijyen kurallarına uymalarına,
8_Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 24.05.202a Pazaro 25,05.2020 Pazartesi ve 26la5l2a20 salı

günü gazete dağıtımı, gazeta şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu

dağıtım bayileri ve Vefa §osyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacaktır (bu kapsamda gazete

dağıtımının evlere servis şeklinde yapılnrası esastır.).23,a5.2020 cumartesi günü gazete

dağıtım ı/satı şının marketler ve bakkallar aracılığı i le yap ılmasına,

9_ Hastane bölgesi hasta gidiş gelişIerinin sağlanması için bir nöbetçi taksinin hizmet vermesine,

XÖngrÇİ TAKSİ (Hastane bölgesi lıasta gidiş gelişlerinin sağlanması için)
a-l0T 5672Plakalı taksi (2Ya5Dü20 cuma saat 24.00 dan 2310512020 cumartesi saat

24.0a' a kadar Tel. Te1.053 1 4252882\
b_rO T 56tr3 piakatı taksi (23l{J5l2ü20 cumaıtesi saat 24.00 dan 24la5!2020 Pazat saat

24.00' a kadar Tel. 05 3 5 43 49242}

c_l0T §671 Plakaiı taksi (24/05/2a2a Pazar saat 24.00 dan 2510512020 Pazartesi saat 24.00

a kadar Tel. 05454860l3 l)
d- 10T 5672 piakalı Taksi (25lü512ü20

kadar Tel. 05 3 1 4252882)

İçe genelinde Taksi durakiannda;

Pazartesi saat 24.00'dan 2610512020 saat 24.ü0' a

Deniz Taksi (42zna2)
10T 5637

10T 5638

10T s640
10T 564ı

Turizm Taksi (4221925) Garaj Taksi (4125187}

3
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İ
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?3lasn0z0
24fO5naza
25l0512ü20

26l0512020

nOT 56s2
1*T 5607

1üT 5610

lsT 5663

10T 563s
10T5626

10T§631
10T5627

Liınan Taksi(4161813}
10T 5687

10T5690
10T5695

Belediye Taksi(4125636) Sahil Taksi(41615l9)
23lü5l2ü2a trOT 5620 10T,§683

2410512,02ü 10T 5619 10T 5684

2510512020 10T 5617 10T 5675 :+
1 fr,v,t _,İ
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l0- A!ınan kararlara uYmaYan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğinceidari para teaa§l vorilmesi başta olıtak üzere aykırıIığın durumuna göre kanunun ilgili maddelerigereğince iŞlem YaPılması, konusu suç teşkil ec*n aav.rnışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 incimaddesi kapsamında gorekli adli işlemlerin başlatılma§lna,

2üa5na20 ıüT562s
Nöbetçi olmalarına,

Alim B
llçe J

ı0T5696

f ;ı iÇ;ffi,rı
İlçe Emniyet Müdürü 
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1üT §68§

zül05l2a20

Lenıi TJIRGUT
Beled/e Tabibi
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KAR.AR TARİIıİ :,1t04l2ü?ü
KARAR SAYI§I :2020138

BURI{ANİYE iLÇE HIFZI§ŞIrİA KURULU KARARi

Burhaniye İlçesi F{ıfzıssıhha kurulu ?llü4l2ü2ü tarihinde §aat 10,3ü.da
Kaymakarrılık Toplantı salonunda, Kayınakam Hüseyin ÖllPn Başkaniığında toplanarak,
Korona viriis salgırundan korunabilmek, salgırun yayılmasıru engellemek için, Sağlık
Bakaniığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Curnhurbaşkanrmrzrn taiimatları doğrultusunda
aşağıdaki karaıları alrnıştır;

i- Korona virüs (Covid-ig) salgının yayıiması ve vatandaşlarımızın hayatlanni te}ıdit
etmesini engellemek için denizde ve iç sularda amatör aveılık faaliyetleri İ1 Hıfzıssıhha
Kurulu Kararı ile yasaklanmıştır. Gelinşn noktada kaydedilen olunılu gelişıneler neticesinde;
ilçemiz genelinde denizde amatör avcılık faaliyeti icra edeeek olan özel teknelerin,
27 l a5 l202a tarihinden itibaren;

a)Tam boyu 5(beş) metre vc altındalçi tekneler için tekne içerisinde en fazla z(iki} kişi
b)Tam boyu S(beş) rneke ile 10(on) rnetre arasında olan tekneier için tekne içerisinde en

fazla 3(üç) kişi
c)Tam boyu 10(on) metreden fazla olan tekneler için tekne içerisinde şn fazla

S(beş) kişi bulunması, tekne içerisinde bulunulduğu süreçe maşke takmalan ve sosyal
mesafenin korunması kaydı ile faaliyette bulunmalarına

2- La/04/2020 tarih ve 2020lI7 sayılı İlçe Hıfzıssıtüra Kurulrı kararıyla kapatılan çay
ocaklarının 27l05l2CI20 tarihinden, itibaren, işyerlerine masa sandalye koymadan, çevre
esnafa servis şeklinde faaliyette bulunmalarına

Oy birliği ile karaı verilmiştir. 21la5n12a
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lı<gNniçgıEd.ı"
IvIüdüfü '/
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Mustafa KORMAğ
İlçe Emniyet l\4üdüıd

l-'şğ3

Müd.

§alih fufkı

.f.

Ahmet YAYIA LemiPURGUT
BeleSye Tabibi Eezaçı
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KA§,AR TARİI{İ,2tİü5l2ü2a
KARAR SAYISI : Za20/39

BURI-ıANİYp İtÇE HIFzİŞŞİrİA KURULU KARARI

Brırhaniye İlçesi Hıftıssıh}ıa kurulu ülalnLla tarihinde şaat 10.üO.daKaYmakamlık ToPlantl salonunda, *rrTunİ Hür;y;; öıırR Başkanlığında toplanarak,Korona viriis salgınından ı.o.unauiım*ır, ,uıg,*İ'}uyı*r.rn, .-e;ıı.;ı. için, SağlıkBakanlığı ve Bilim Kwulunun oneriteri, sry"* Ö-Jurbaşkanımri, iuıi*utları, içişieriBakanlığının genelgeieri ve Urnumi HıfzısşıiıÜ K;;* 27 ve, 72. Maddeleri uyarıncaalınan tedbirlerin bulaŞın yayılmahızınaolan etkisi;, 
"n 

ur, noktaya taşıyabiimesi amacıylarisk grubunda Yer alan 6j yuş ,* üzerindeki ,;;;şİ;; yrrysağlığını korumak amacıylasokağa Çıkma ve ikametten ayrrlnra kısıtlamaşr g.tiİİırrış, 22.a3.2CI20 tarihinden itibarenvatandaŞlarımız tarafından söz i.onurr. yasağa_6ü g[in boyrnca son derece sabırlı bir biçinıderiaYet edilmiŞ ve bu saYede salgınla muçadşĞde önernli bİr mesafe kat edilmiştir.Gelinen aŞamada virüstin YaYılma u* Uuırş*u İrrrrrm azalması, vaka ariış hızınındüŞüŞe geÇnıesi ve havaların ,.rr*uu nedeniyle orÜ uı, *tıredir sokağa çıkma ve ikamettenaYrılma kısıtlamasına tabi alan 65 yaş ve tizerindeki vatandaşlarımıza Bilim Kurulununönerisi ve Sayın Curnhurbaşkanımizın talimatları cogruıtusun da 21.a5.20?0 tarihindenitibaren en az bir aY boYunca dönmemtk kaydıyla İeiİ ytınıu olarak istedikleri yerleşimyerierine gidiş izni verilmiştir.
Bu kapsamda;
l- 65 yaş ve üzçri vatandaşlarımıe (soa üç yıl içınde organ ve kemik ixiği nakli olanlar,immün Yetmezliğİ olanİar ile böbrek yetnıezliği nedeniyle diyatizo giren haştalar hariç}seYaiıat izin belges'. 1l*S ve gittikleri yerterdJ ** ,rlo gün kalmak şartı ile istedikleri, yerleşim yerine gidebilmelerine,
2'65 YaŞ ve üzeri vatandaŞlarLmlzaseyahatlerinde bir kişinin refakat edebilmesine,3- 65 YaŞ ve iizeri vatandaŞiarımız Sİyah.t lrİ, n-ı-s;.T a*uı. uzerc; elçktronik ortarnda e_dovlet, İÇiŞieri Bakanlığı *-brşrrru sistşmi ve Alo İçç v*a Sosyal Destek Hattı üzerinden2l,Ü5,2020 PerŞerııbe günü, şaat 09.00'Oan itıbarenl;İ;pr. bulunabilmelerine4- BaŞvuru sırasında baŞvuranın ve beraberindekiierin; Öovid-ıg evde izolasyon sorgu§ununYant slra beliıtilen haŞtalıkİarının olup/olmadığı huuusunro da sistem üzerinden otomatikolarak sorgulanmasına,
5- VatandaŞlarımızın belge almak için herlıangi bir sağlık kuruluşuna ya da Kaymakamlık,agitmelerine gerek bulunmarnaşına, §eya}ıat izin neİgesi başvurularının otomatik olara]<değerlendirilip, sonuçlandınlmasına



9-65 yaŞ ve iizeri olan vatendaşlarımız gidecekleri yerlerde de 22.a3.2020 tarih ve 5762 sayılıGenol ge kapsamında sokağa çri*, i-, 
"ür*uı*rru ilii 

"oı]iuı*rnu,
1O-SeYahat izin belge.si alin;"pı;;i"şım araçlanyla sey-ahat edecek olan vatandaşlarımızınotogarlarda oluşturabileceği yoğunı* ttı= öniıni uırr*Jioplu ulaşımlarına ilişkin tedbirlerin
İlffiHi:| 

uı9ulamuau"n*'ı'Jngiuir"aı<saı.ııg. r*Ü; Jerilmemesi ve mağduriyete neden
11- Belirtilen sınırlamalara uYmaYan vatandaşIara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 ncimaddesi gereğince idaıi Para 

"*rrur- 
verilmesi, ;r#;;; durumuna göre Kanunun ilgilimaddeleri gereğince iŞllT Y"p,ı-u", konuşu §uç teşkil Jden davranışlara ilişkin Türk CezaKanununun 195 inci maddesi k"dil" g*:!ıi;iiiilJ*ı, başlatılmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir, 2l/05/2020
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