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İlçe Hıfzıssıhlıa Komisyonu 14105/2020 Perşembe giinü Kaynarca Kaymakamı Mehmet
Ali KARATEKELİ Başkanlıgında toplanarak aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerden
teşekki,il etmiş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alınmıştır,
Koronavirüs salgınrnın görüldüğü andan itibaren, salgırıla mücadeleye yönelik birçok tedbir
karan alınarak uygulamaya geçirilrniştir.
Ahnan tedbirlerin, bulaşın yayılırn hrznın düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya

taşınabilmesi amacıyla; ilçemizde 15- 19 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma
krsıtlamasına ilişkin 13.05.2020 tarihli 30 sayılı ilçe lufzıssıhha kararı ile e istisnai durumlara
yer verilmiştir.

18.05.2020 tarihinde verilmesi gereken Ocak-Şubat-Mart 2020 dönemi kurum ve gelir geçici
veıgi beyaınamelerinin 28.05.2020 tarihine ertelenmesi ve 2019 yılı kururnlar vergisi
beyannamesi, Ocak-Şubat-Mart 2020 dönemi geçici vergi beyarrrıamesi, 2O20,4ıIisan dönemi
katma değer vergisi beyannamesi, damga vergisi beyannamesi, mütasar beyanname ve
2020/iıIisan dönemi aylil< prim ve hizmet bildirgeierinin de sırasıyla27.05.2020,28.05.2020
ve 01.06.2020 tarihlerinde beyan edilmek zorunda olması nedeniyle ve sokağa çrkma
krsıtlamasırun giinliik hayata etkisini en az di,izeyde tutabilmek amacıyla; sokağa çıkma
kısıtlamasınrn olduğu l5- 19 Mayıs 2020 tarihlerinde aşağıda yer verilen kişi/kurumlann da
ilgi Genelgenin 2- Açık olacak işyerleri, işletme ve hırumlar ile 3-İstisna Kapsamında Olan
Kişiler kapsamına dahil edilmesi gereği ortaya çıkmıştr:
1- 3-İstisna Kapsamında Olan Kişiler böliimiine, ÖSY^4 taıafından gerçekleştirilecek
Yfüseköğetim Ö$etim Kurumlan Sınavına (YKS) girecek olan öğıencilerin T.C. Kimlik
Kartı başvurulannrn alınması adına ilçe nüfus müdiirliikleri l8- 19 Mayıs 2020 tarihlerinde
açık bulundurulacak olup sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde
ilçe nüfus müdiirliiklerine T.C. Kimlik Kartı Başvurusu ile sınırh olmak iizere anrlan srnava
giıecek öğrenciler ve ihtiyaç olması halinde ana bab4 veli veya vasisinden bir kişi sınava
başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla sokağa çıtabilecektir.
2- 3-İstisna Kapsamında Olan Kişiler böli.imüne, 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-
Şubat-Mart-2020) Ait Kurum ve Gelir Geçici Vergisi Beyanı ve Ödeme Dönemi olduğundan;
16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali
müşavirler ve bu meslek mensuplan ile beraber çahşanlar sokağa çrkma krsıtlamasından muaf
olmalarrna karar verilmiştir.
3- 2- Açık Olacak İşyerleri, İşIetme ve Kurumlar bölümiine, sebze ve meyve arzrnda sorun
yaş.ııımamasr için market, manav ve bakkallann açık olacağı hususu dahil edilmiştir. Bu
kapsamdq 18.05.2020 Pazartesi giinü ve 19.05.2020 Salı giinü sebze/meyve toptancı halleri
de açık olacaktır.
Aynca, 17.05.2020 Pazar giinü, saat 18.00'dan itibaren market, maıav, bakkal ve sebze-
meyve hallerine ma], malzeme ve iiri,inlerin nakli, depolanması, mal kabulü ve satışa
hazırlanmasr aşamasında görevli olanlar sokağa çıkma kısıtlamasrndan muaf tutulmalan için
eklenmiştir.
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