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iı-,cr Hırzıss IHHA KOMİSYON KARARI
İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 07ll2l2020 pazartesi günü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali
KARATEKELİ Başkanhğında toplanmıştır.
2020192 Sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurul karannda;
Market, bakkal, manav, kasaplar, kuruyemişçiler ve online sipariş firmalarmın
hafta sonlan 1 0,00- l 7,00 saatleri aıasmda faaliyet gösterebilecekleri,

-

-

Lokanta ve restoran tarzı İşyerlerinin hafta sonlan 10.00-20.00 saatleri arasında
sadece paket servis şeklinde hizmet sunabilecekleri,

-

Tilm işyerlerinin hafta içi saat 20.00'de kapanacağı belirtilmişti,
Bakanlığınca yayımlanan "30,11.2020 Tarihli Genelgeler Kapsamında Sıkça
İçişleri
-Sorulara"
(incive 3ncü Sorular) verilen cevaplarla lokanta, restoran, kafe, kafeterya
Sorulan
gibi yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmalannın;

-

Hafta sonlan 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis şeklinde,

-Haftaiçi10.00.20.00saatleriarasmdagel.alvepaketservis,20.00.24.00

saatleri arasında ise telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizmet
sunabilecekleri açıklığa kavuşturulmuştur.
Gelinen aşamada vatandaşlanmızın yemek, gıda ve diğer İhtiyaçlarmm online sipariş
kaynaklı
suretiyle karşılaıımasının bu tilr iş yerlerinde ertesi giinlerde oluşacak yoğunlü
firmalannın
sipariş
ve
market
yemek
bulaşma riskini azaıtacagı değerlendirildiğinden online
vatandaşlanmızdan bu yönde gelen talepler de dikkate alınarak
İçişleri Bakanlığ ııırı 06.12.2020 tarih ve 20346 sayıh yazılan ile Umumi Hıfzıssıhha
Kanuntınun 27 ve 72 nci maddeleri uyannca aşağıdaki kararlar allnmıştr,

1.onlineyemekveMaıketsiparişfirmalannın;Haftaiçivehaftasonlanfark
etıneksizin l0.00-24.00 saatleri arasmda çalışabilmelerine

YukandabelirtilenesaslardoğrultusundaUmumiHlfzıssıhhaKanununun27nci
ve 72 nci maddeleri ,yu.,n"i il/İlçe Urnumi Hıfzıssıhha Kwullan kararlannın
ivediliklealınması,uygulamadaherhangibiraksaklığameydanverilmemesive
mağduriyete neden oliıimaması, alınan kararlara uymayanlar: umumi Hıfzıssıhha
Kaiununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç
teşkil eden dawanışlara il(Un rmt Ceza Kanununun l95 inci maddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;

l593 sayılı umumi Hıfzısslhha kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir,
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