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ILCE HIFZISSIHHA KOMISYON KARARI
İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 03l03l202l giinü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali

KARATEKELİ Başkan-lığında toplanarak aşağda isimleri ve imzalan bulunan üyelerden
teşekkül etmiş olup, yazılı oları kararlar oybirliği ile alrnmıştır.

Tiirn diinyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covidl9) salgrnrnın kamu sağhğına
olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşiirmek amacıyla Sağhk Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim
Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkarumzm talimatlan doğrultusunda bugiine kadar
birçok tedbiı karan alınmış ve uygulamaya geçirilniştir.

I Maft 2021 gi.inü Sayın Cumhurbaşkanımrz başkanlığında toplanan Kabine'de ise;
yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve
Koronavirüs Bilim Kurulıuıun tavsiyeleri göz öntinde bulundurularak belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar çerçevesinde;
Sağhk Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kıiterlere göre

iller 4 ayn risk grubuna (düşülı orta, yükselı, çok yüksek) aynlarak salgınla mücadeledeki
tedbir seviyeleri risk gıuplanna göre belirlenecektir.

Yeni bir karar alınıncaya kadar ise illerimizin risk gruplan belirlenmiş olup, Sakarya
ilimiz çok yfüsek risk grubundaki iller arasında yer almıştır.

Bu kapsamda;
İçişleri Bakanh ğınn 02.03.202l tarih 3514 sayılı yazılan ile Umumi Hıfzıssıhha

Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyannca aşağıdaki kararlar alınmıştır.
02.03.2021ll3 nolu İl Hıfzıssıhha kurul kararının 4. Maddesinde " Restoran, lokanta,

kafeteryo, ıallıcı, plstane, hraathane, çay bahçesi gibi yeme içme yerleri, 10.00-20.00
saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-21.00 saatleri arasında ise sadece
paket servis şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca işyeri içerisinde hizmet
sunamayacaHardır. " Şeklinde karar verilmişti.

İlgili madde tekrar değerlendirilerek aşağdaki şekilde değiştirilıniştir.
1. Restoran, lokanta, kafetery4 tatlıcı, pastane gibi yeme içme yerleri, t0.00-20.00

saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arusında ise sadece
paket servis şeklinde hizrrıet verebilecek olup aynca işyeri içerisinde hizrrıet
sunamayacaklaıdır.

l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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Yukandaki kararlar ile ilgili uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi
ve mÇduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işleırı tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden
dawaruşlaıa ilişkin Tilrk Ceza Kanununun l95 inci maddesi kapsammda gerekli adli
işlemlerin başlatılmasına;
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