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İLÇE HIFZISSIHHA KURUL KARARI
İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 07.12.2020 tarihinde saat 11:30’da İlçemiz Kaymakamı
Selçuk YOSUNKAYA başkanlığında aşağıda adı soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul
üyelerinin katılımıyla toplanarak, gündemdeki konular karara bağlandı.
GÜNDEM:
İlçemizde Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili etkinliklerde alınacak yeni tedbirleri
görüşmek.
KARARLAR :
Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın
yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal
hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra
hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve
Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları
doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.
Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya’da ve
özellikle Avrupa’da hızlı bir artış yaşandığı ve Ülkemizde ve İlimizde de vaka ve hasta
sayılarında yükseliş görüldüğü kamuoyunun malumudur.
Bu çerçevede İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri kapsamında;
01.12.2020 tarihli ve 107 Nolu Hıfzıssıhha kurul kararımız ile hafta sonları; cuma saat
21.00 pazartesi saat 05.00 arasında, hafta içerisindeki günlerde ise akşam saat
21.00’de başlayıp ertesi gün saat 05.00’te bitecek şekilde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiş
olup bu çerçevede;
1Market, bakkal, manav, kasaplar, kuruyemişçiler ve online sipariş firmalarının
hafta sonları 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerine,
2Lokanta ve restoran tarzı işyerlerinin hafta sonları 10.00 20.00 saatleri arasında
sadece paket servis şeklinde hizmet sunabileceklerine,
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Tüm işyerlerinin hafta içi saat 20.00’de kapanmasına,

İçişleri Bakanlığımızca yayımlanan “30.11.2020 Tarihli Genelgeler Kapsamında Sıkça
Sorulan Sorulara” (1’inci ve 3’üncü Sorular) verilen cevaplarla lokanta, restoran, kafe,
kafeterya gibi yeme içme yerleri ile online yemek sipariş firmalarının;
-Hafta sonları 10.00 20.00 saatleri arasında paket servis şeklinde,
-Hafta içi 10.00 20.00 saatleri arasında gel al ve paket servis, 20.00 24.00 saatleri
arasında ise telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizmet
sunabilecekleri açıklığa kavuşturulmuş olup uygulamanın bu açıklamalar doğrultusunda
devamına,
4Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde, açık kalmasına izin
verilen market, bakkal vb. işyerlerinde; sokağa çıkma kısıtlaması süresince alkol satışının
yapılmamasına,
5Hafta sonu uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında sadece
ekmek ve gıda satışı yapan büfelerin 10.00-17.00 saatleri arasında açık olmasına, tekel büfesi
niteliğindeki yerler ile alkol satışı yapan büfelerin kapalı olmasına,
Karar verilmiştir. İş bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar
gereğince ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan
kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari
yaptırım uygulanması başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri
gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile
karar verildi.
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