
İLÇ§ HIFİ,I§§IHA KURULU KARARI

Buıİıaniye İlçe*i Hıfrıgsıhha kurçlu 15l06/202C tarihinde şaat 16"00 da i(ayn"ıakamlık

Top}antı sai*nunda, Kaymakam Ekhan ÇÖnCÜI*ÜanSLAN Başkanlığında ioplanarak,

Kşİonaviı:üs *aigıırrnın ştiriildüğii andan itib*şşıı §ağtık §akan!ığı vt Eilim Kurulunun

iırsıilğri, §ayın üuınhurbaşkanınızın talişıattarı doğnıltusunda_ salgınrııÜulaŞrn toPlunr

sağlığı ıç kaınu dıız_*ni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasYonu teıı:in,güv*nli

n İu*:nyı kçırunıa v* yayı}ım hızıru kşntıçl,,altrnda tutnıak ama*ıyla birç*k tedbİr kar*rı

atınarak uygulamaya ğ*çirilı:ıişiir" Alınan t*dbirler srrnııcunda rir}*y} yaYıluıa ve bulaŞmn

luuının arulrır*rı, vaka aıtrş lıızının düşüşe geçmğ§i yönünd* kaydedilen olÇmlu geliŞm*l*r

ıt*ğrultusiıncla kontr*llii noı,ıııalleşnre süşş*ine geç,ilmiş, §ayın Çy$*ıhşkaruınrcuı
Bşİkaniığında *q,ü6"?0?0 tarilıinde to;ılanan Cumhurbaşkzurlığı Kabintsind* Bilim

Kurçlşnıın önşrilşri doğrııltıısutıda ni,lçöh saionlarının 15 Haziraı 2ü20 t*rihinden ilibarŞır

bşlklşn*ı: kurallara *yğuo şekilde hiznıtt v*rrnryö başlayabile*şkİ*ri kaıarı alınmıŞtır-§u

kapsaıuda;
ıŞİşİ-ri"nakanlığının 13/fsi?il3ü larih ve 8ç?8ü§65-153-Ç43ü sayılı Nikah ıııerasiıırlerinde

alı naşak tedbirltrlş itrgili gennlg*siue aynen uyulmasına.
:_Euligilen tçdbirisı:e ve kuıallaı.a uymayanlara Uııiı.ınri Hıfzıssılılra Kaııunrınuıı ?§2 nti ıŞaddeŞi

geı:*ğiııce idari para ı;ğza§ı verilmesi,-ayttırılığın duruııurra göre Kanuııan itgili maddelŞıi gereğince

}şı*,İ 1,*1r,ı**.,, knou*o sııç teşkii eje,ı aav.İnşİaı,a iiişkin Türtı Ceua Karruıunıııı 1ğ5 inci nıadd*si

k*p*am ında gerekli adli işleıııierin başiatılnıa§ ı ]ıu s ıı suır aı

üy nlrli6i ile karar verilmiştit. 15/ü6l?ü?ü

KARA§. TARİHİ : 1 5/i6l2üiü
I{ARAR §AYI§I :2ü2üi5L
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KAR§"n TARİİIİ i ı.q/üı6l2üx}
KARAR §AYi§I :2ü?ü153

BURHANİYE İLÇ§ HIFUISSIHA KIIRULU KARAzu

§ur}ıaniye llçesi Flıfzıssıhha kuıı.ılu l9lü6/2a2* tarilıinde Ş--J lÜ"3ü.da

Kaymakanıiık 
- 

ropİantı salenunda, Kayıııakarn Gökhan *ÖnÇÜlUan§LA.N
§aşkaıılığrnda topiaıİarak şağıdaki kararlşı *l*rştr.; Koı*xıavİrüs salgıruııın görüldüğü

"nj* 
itÜ**o, saglıı< tsakanİığ ve Bilim Kşıulunun öııeriieıi, §ayııı ÜumhurbaŞkarumızın

talimatları doğrultusunda salşnırlbulaşı»affin iapluıı sağiığı ve kamu dilzeni aÇııından

tılıışturcluğu ,Ğki y*o*tme, sosyal izolasyonu t*nin, mesafeyi kşruııra ve yayılım ltızını

koniıçl alİıııdş tutrna auatıylabiıçok t*dbiı kararı alınarak uygulamaya geÇirilmİŞtir-

Bıı ç*rç*v*de, önümİj*.dşki günleıde yapılacak olan Lisalere seçiş Srnavı ve

l"üks*köğr*tim 
-Krınıınl*ı 

§ınavrnın lıalk sağtığı açıslndan ğı Eyguİ1 koşullarda

geılçek}*$iri]ıaşşi ama.*ıyla bazı tedbiı,lçrin alınmaş, ger*ktiği, İç İşteı:i Bakaırlığının

TgıÖ*ızüzo tğnh 153-g 9b63 sayılı genel.§*.xi dtğerleırdirilmiştir" Bıı Kapsanıda;

l-Lişelere Geçiş Sııaı,ı {Lr§}; ?ü H*ziran }ü2ü Cumartesi giinü bİrİnci otrrrrımı-ı

ü9.]*,da başlayıp ıü.qs'dş tamaınlaııacak, ikiııci oturııınç 11.3ü'da baŞlaYıP 1?.5Ü'de

tarrrarrıiaıış*aktıı, Lisş]erc Geçiş §ınavı (Lü§} onçeşi ve süüıa§ında oluŞabiİ**tk Y*ğiııılıığu
ve bulaşı:ıa ı-igkini azaltnıak, ,İ*rrn soı,unşşe }ıir şekilde yapılmasinı'*3ro -'r.l*§ amacıYla;

211 I{aşirgn 2ü2ü üuntarteşi güu§ ü9.üt} ile t§.üü sa*tlerİ *raşrnda aŞağıda b*lirtilŞn

igtisna]ar hariç olnıak iizere iiğemiz ş:rıırları §inde bulırnnn vatnuilııŞlırımıün sırkağn

çıkmııları kışrtlanamktır.
2- yükssköffetinı Kurumları Sıııavr (YK§); §irincİ otrrrunıu ?? Haziran ?ü2ü

ürııırarıesi giinü sa; 1ü,15'te başlaltp 13.0ü'de taman:laı:acak, ikinci *İ1lru.ffiu 28 Haziı:aıi

2ü2Ü Fagaİ günü saat lü.l§'t* uaşlayıp 13.15'de tamamlanacak ve üçün*ii *turuııru ?8

l{aziran ?ü2ü Faz*r günü 15,45,k başıoyıp 1?.45'd* tanıamlatıa*aktır. Yiiks*kÖğretiın

Kuı-ıınılari §ınavı (YK§) önç*si vş sçn asrnda oluşabilee.*k yoğunluğı-ı ve bulaŞma riskini

azailıııak,'§tnayın §Orun§uz biı şekiİ,da yapılmasırıı teıı:İn etmek aınacıyla.;

2? i{azir*ın !ü?ü Cumartğ§i şünü saat ü9.3S üe 1§,Oü arasında vŞ 2* }İazİr*n

2üiü pagar günü üs,3s iie 1"8.3ü şa*tlgri aı,asında *ş*ğda bşlirtilen İştİsnaİar hnriç oinıak

üzsre ilç*ıniz şınırlaıı içind* bulun*ıı vıt*ndnşl*rımığııı sokağa çıkmaları l*ıŞıtİangcsktır.

3- Geı*k tü§ gerekse YK§ srnaşlarına gire.**k adayiaıın §inıı1,' bİııaŞına

ulaşııularıııııı toplu taşıma 
=ile 

sağlanması haiindş kşndilşıİnİn ya*ı 511s bir Yakını, öe*l

araçlarla geliffıtsi ha}indş ise a:aç süriic,iisü iie birİiktş bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasın*

tabi olmaı.a*a}*u 
ve yKS sınavlarına gire**k aday.ların T"C. l{.imlik Karıı başırıırıılarrnın

alınınaşı aınacıyla İlçe Nü[us Miidürlüğü;
a_ LA§ §il&vı üııce*inş denk gtlen t§ l{azjran 202ü Feışenrbş ve 19 Haziraır ?03ü

Auma güuleıi saai 2ü.öü'a kadar, _ tüS slnavııılıl yapılaeağı 2ü }iaziran 2ü?ü Cuına$*si günü

{i7"0ü- 1 3.üü saatleri ara§ında,
b_ YX§ §ınavl öncesine denk gelşı 35 },Işsiraıı 2ü2ü Ferş*nıbe ı,ş 2Ö Haziran ?ü2ü

Çuına günleri saat 2ö-üü'a kadar,



c- YK§ sınavlnm yapllağağl 2? Haairaıı 2ü2ü Cumnştesİ giinti ü?"üü-13-ü* saalleri
aı:§sı§da.

ç- YK§ sınavınüı ş-*pılacağı ?§ Hşxiran ?s?* Paz*ı günü ü?.üCI-16-üü
arasında, açık bulrııdıırı.}laçakiır.

5- L ü§ v* YKS Şınavlannın yapılacağı günleıde başta sınava girec.ek *dayiar v*
Yakınİarı ile ıınav görevlilerinin şehir içi ttplu ulaşınılannda {betediy*/halk ştşbıis*, *irribiıu,
dol:ıııış. taksi v}:.) herhangi bir akşaina şin:amaşı için §elediıiemizce gerekli ted}ıiıler
alınaeak ve i}ıtiyaca göre s*fer sayiları aıt§ıiaçektır,

S- Şe}ıirlerarası toplıı ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, trrtl vapür, fbıibot vs.}
biietl*ırr* yıpmış olanlar sokağa çıknıa kışıtlamaşına tabi olrnayamkiardıİ.

7- §tkağa Çlkırıa kisıtlaması uygulanaeak günler/xaatlrrde dahn öırç*dçıı
beliılleıınıiŞ/gün alınııuş olan nikah törenieri aileier, şohitı*, ile kısıtlı sayıda ınisafirin
katılıı:rı.vla i*ı:a edilet*ktir.

8"AÇIK üLACAK İşvEnİ, İşIETME V§ KURUMLAR.
_ n} §okağa Çıkma kısıtlaınası uygulanac*k giin ve saatlerde; ekmşk ıiıetiminjn yapıldığı
fırrn v*/veya ıınİu maınui ruhsatlı iş yerleı:i iig bu iş yerl*rinin *ade*e ekmek sataıı bİyil*İi,
ırıarkei, bakkal, maniv. kasap, kuruyemişçi ilş tatlı ıiretiıninin yapıldığılsatılüğı iş )lerleri
{vatandaŞlarımız, zorunlu ihtiy*çlarının kaışılanıııast ile sınırlı oİmak ,* ar"aç kİilannıamak
§ar|ıl|a [engelli ıntandaşlarımız haıiç} ikanıetlşrine, eıı yakın iınııo unlu maınul ruhsatlı iş
Yerleıi. ıııarket, bakkal, ınanav, kasap, kıuuyernişçi İle taiiıcılara gidip gtiebiiecektir").

b) İlaÇ, tıbbi ciiıaz. tıbbi masleş ve d-ez*nfektan üı,etimi, nuİlly*si ve satlşffia ilişkin
fa*iii,*tieri yiirüten iş yerleıi,

c) Kaınıı vŞ özel sağlık kıırum v* kurı^ıluşları, **z*ıı*l*r, vet*riner kiinikleri ı.,ş hayşaıı
hastan*leıt,

Çİ Z*rıınlu kamu hizmetlerinin sriıdiirülıı:esi için ger*i*li kamş kurum ve kuruluşiarı
ile iŞletıııeler (Hava}imanları. }imanlar, sınır kapiları, gİimrtikier, karayoliar.ı, huzurevİeri.
yaŞlı bakını evleıi, rehabiiitnsyon mşrkşzieri, nikah salonlari, Nüfus Mtıdtıriukleıi. Acil çağrİ
Meıt<eeleri, AFAD §irimleri, Vefa Sosyal üestşk Biıiınleri, üeç İdarest, pTT vb.},

d) Akaryakıi istasyonlarr,
eJ Niibrtei i*stik tamircileri olarak;

İ{}/D6/İüe,ü tarİ!İndc; §min ÖZÇarİX 1Şlıeli benzin istas1,*nu. Tel.ü5355i4?l24} v* Özgıir
ÇüŞKUN {Koııataıni Mah. Te1,05 3 I"] 39797 11

27/üüİ?ü?Ü tarihinde; Hüseyin SAKAR (Cuınhııriyet Mah. Tşi_ ü53?776t8ğl}, N*bi
KA HYA (Hürriy*t mah. Mşlih Pab.Tşi.üSi 63 9 i ?5 9ü) ;nın 

h iznet vermesin*
28/Ü6fta2ü tarİhinıİe; Ahınet GÜI-CAN ( K.Sanayi Sitesi Tel.ü5363247268), Coşkuıı

KÜRKAN (KocacanıiMah Tei.ü539245375'1} ve Arnıağan oİo Lastik(Ta.oİİİİıİaa.ro) i;r;];;;;
verıııesiıı*,

§ §oğaİgau, alektr.ik, petroİ §ekt$riiüde stıatejik olarak faa}iyet yürüten büü.iik iesis vş
iŞİetııeİer (rafineri ve petrokimya tesisleri ile teınıik ve doğalgaz çevrim santralieJ gibi),

. g) İÇnıe *uyu dolum tesisleri ile içnıe şı]}iq gşıött vg ıııutfük tiipü dağıiıırunl yapan
şirketIer.

ğ) Hayvan başınaklan, hayvan çiftlikleri ı,e lrayvan bakım merkezleri,
h) §ağtık hizmdlerinin i<apasiteşini aıttınnaya yönelik acil inşaat* doıraııım vb.

thaliyetleri yürüteıı işienne/finrralar,
ı} Makaüıai un ı/e şnİu ınamuller. şüt, ct, baiık üretimi gibi terrı*i gıda maddel*rinin

tiretinrinin ŞaPıldığı tesisler ve kAğıt, kolonya iiretinıi naşta otnİak tıen* hlyen maigeüeleri
ile bÇ mŞlzŞmelerin iiretiıni için ihtiyaç d*y,ulacak hanıııaddelerin ürşİİnıinin yapıldığı
teşişier.

^ Ü }"urt İÇi ve dışı faşımacılık (ihracatiitiıatat/trangit g*çişler dahil) v* iojistiğini y
fiı^ııra[*r,

,4r

}

j) ütelteı ve k*nakiama yerleri,

j -d\ ftfu,W ,,';İ l" \ \tr {**--/*h/lw *7?
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k} Gıda, teııizlik ve ilaç gibi sekthr}oı* ambal4j *ağlayan iiretim tşsislŞri,
1} çalışanları inş*atlıtadgn alanında bulun*n şantiyede konaklayaıak yapıını v*Ya

çalışuıası deyanı eıle* büyük inşaatlar ile madenl*r (üu madd* kapsamıııda iıışaat vt
kon*klaıııa ay§ı şe§tiye alaru içiııd* ise izin v*ıilir, başka bir yeıdeıı çalışaniarrn gclm*siııe ve

şantiyede kalanların başka bir yere gitırieleriııe izin verilıııez. Çalışma alanı sadeçe inşaat

alanılırıadeır sahaları ile sınırlıdır.),
nı} öazete, radyo ve ıelevizyon kuruluşları ile gazetc basrm ıııatbaaları*
n} Dah* çırtçden sözleşıneyeltaahhtlde bağlanıııış v* b*lirlen*ır silıe içerisinde

yetiştirilınesi gerek*n ihracata konıı; mal, ınalzems, tiriir, araç-g*reç üreten iş yerleri ve
tesiş}şş {nıev*ut uorunluluklaı:nı ispatlamalarr ı,e anılan şaıtlaıa uymaları kaydıyla},

ıı} Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapıian Taıtm Krcdi Koaperat_i{leri,

iı} ValiliklerlX{*yıııakaınlıklaı tarşfindan t*spit edilş*ek İhtiya** göre kura İle

bçlirleı:ııçşk; zirai ilaç" to_hum, fide, güh,re vb. tarımsal tiretinre ilişkin riı,ün s*tışı yapan

işletıııe.ler,
p) Sebzc/me}"ve toptancı halleri,

?- isTi§],ıA KAr§AMıNDA üLAN rişiırn
aJ Açık üla*ak İşyeıi, İş}etme vş Kuruıı,ılarda" yönetici, gör*vli v*ya çalışaniar,
bj Kaınu düzşni ve giivenliğinin sağlanmacında gör*ııli *lanlar (üzel güvenlik

görcvliieri dfllıil),
c} Acil Ça§ı Merk*ü*ıi, Y*fa §osyai Destek §irimleri, Kıeılay ve AFA{}'da göıev

alan]ar.

ç) üenaze ılefin işierııl*ritıde görevli oianlar (din gıir*vlileri, h*stanÖ ve belediye
giı*vlileri vb.} il* biıinci derece yakınlarının conazeierine katda*ak oianlar,

d} Elektrik, su, dnğalgaz, ielekomünika*y*n vb" kesintiye uğ,amaınasr gerek*n i]ştim

ve altyapı siştşınlşıinin siiı,dıjıüIrnesi ve arızalarının giderilmexin,de gorevİi olanlar,

e1 Urını ve/v*ya m*lzşmg}eıjn nakiiyesinde ya da lojistiğiı:de (kaı:g* dabit), 1urt içi ve

y-ıırt ılışı taşıınacrlık, d*polama va ilgiti faaliy*etleı kapsa.ııırnda görnvli olanlar*

fi Yaştı bakıııı*vi. huzurevi, r*habi}itas3,on rnşıkçzlçri, çocuk evişci vb. sosynl

k*rşıııa/bşi<ım nreı,kşelşri çalı*anları,
g} ütizm" ağır nıenİalrrtardasyon, doışnıendrşıııu gibi '*Ögei üerçksinimi" o}anlar iİ*

bruılarrn veli/vasi veya r*fbkatçil*ri,
h) Bankaİaı başta ofunak iizrı"e yıırt çapırıda yğygııl }ıİnıışt ağı olan kurum, kuru}uŞ ve

işletmcl*rin bilgi işleın m*ı,lş*zlerinin çalışaııları (asgaıi sayıda nlnıak kaydıyla),
ı} ğitkiset (gü1, çay, meyvğ. hububat, kssme çiçtk vb.} vn lrayvansal {süt, et, yumuıia,

batık vb,} iirün}erin üretimi, sıılaınasr, işlenmesi, İlaçlaması, hasadr. pazarlaııma§ı ve

ırak}i3.*sinde çalı şanl*r,
i} Kilçükbaş&ii3.ıikbaş hawanları ııtlatanlc,r, aneilık faaliyetini yiiriitenler,
ji İçişleıi Bnkanlığnın 3ü.04.2ü2ü tarih vş 748§ sayılı §enelg*si kapsaıırında

*lrıştrırtılan Hayvan Beşl*ıııe Arubu Üyeleri ilş sokak halııanlarını b*sleye*ek ,ılanlar,

ki İkam*tiniü öaii ile şınşlı ,:iınak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını
kaışılamak ıizere dışnrı çıkanlaı,

l) Xorıınlu sağlık randevrrşu tlanlar ÇKızıiay'a yaşıla*ak katr v8 plaema bağışlaıı
ıl*hil},

nı} Yuıt, pansiy*n, şaııliy* vb. toplu y*ıleı-d* kalanlaruı geıeksinirn drıya*ağı temŞl

ihtiyaçlaıın kaışıianmasında görevli olaıılar,
n] İş sağiığı ve güvenliği nedeıiyle iş yerleriıden ayrılmaiarı rişkli *lan çalışanlar {iŞ

y*ri ltekiıni ı,b.),
o) Veterinşr hekimier, 
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*} §ervis hiznıeti veı:ffiek üz*re drşarıda olduklarını belgel*rnek şaıtı ile tekıik s*flıi§
çalışaıttratı,

p) İşlerlnıinin kapaiı olduğu saatlerde/günterdş cür*kli olarak işy,*rlaini bekieyenler.
r) Heltdiyelerin toplu taşı§ıa, t*nıixlik, katı atık, su ve kanalixasyorı, ilaçiaına. itfaiye

ve nrezaı{ık hiz"ınetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,
s) M*hkenış kararı çerçevesind* çocıkları ile şalısi nrünasebet tesis edşçekler

(nrahkeme karannı ibraz etmeieri şaıh iie),
t) §erbest mu}ıasebeci mali ntüşavirier, yenrinii nıali rniişavirler ve bu nışslek

m*::ıxupiarı il* bşraber çalışnnlar, §e}iıtiişıt iştjsııa}ar dışıııdaki tüm vataııdaşlaumızın
evlerinde kainrası esastıı.

10- Yukarıda belirtilen ıedbirleri uygularnada }ıerlrangi bir aksaklığa ırreydan
t-erilınşııışsi ve n:ıağdırri3.ştlşı* nedgıı olunm*ınaşı, alınaı kararJara uyınayağ vatandaşlaıa
lJ*ıııui Hıfzışşıhhg Kanunrınrrn 282 nci maddesi ger*ğinc* idari para ğğuğ§ı verilmesi ba$a
almak iizcre aykınlığın duıı.ımıına görs Kanuııuıı iigili maddeleri gereğince iş}em yapıİnıası,
knnıısıı suç teşkil eden davranışlara iiişkjn Türk Ceza Kaııunrınrın 195inçi maddeşi
kapsaınında gerekli adü işiemierin başlatılm.aslna,

üy birtriği ile karar veıilıııiştir. 1Ç/06/2020

Ç.Aş.-ffi*"**S
Sbkü{*r GORAIJLUA RSLAN
ç Aavvdld kaymakanıı
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iıçn Hırz§§IFIA KuRULu KARARı
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