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DENizLi ir, uıvıuıvıi rrrrzısslnHA MEcLİs KARARI
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. maddesine
göre, Vali Ali Fuat ATİK başkanhğında COVb-19 tedbirleri hususunda olağanüstii toplanmıştır.
İçişleri Bakanlığının 30.1I.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgesi doğnıltusunda alınan 03.12.2020
taııh74 Karar Nolu İl Umumi Hıfzısüha Meclis Kararlan ile hafta sonlan; Cuma saat 21.00 Pazartesi
saat 05.00 arasrnda, hafta içerisindeki günlerde ise akşam saat 21.00'de başlayıp ertesi giin saat 05.00'te
bitecek şekilde sokağa çıkma l«ısıtlaması getirilıniş olup bu çerçevede;

o
o
o

Markel bakkal, manav, kasaplar, kuruyemişçiler ve online sipariş firmalarının hafta sonlan
l 0.00-1

7.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekleri,

Lokanta ve restoran tarzı işyerlerinin hafta sonları 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket
servis şeklinde hizrrıet sunabilecekleri,
Tiim işyerlerinin hafta içi saat 20.00'de kapanacağı hükme bağlanmıştır.

Ayrıca; İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan '30.11.2020 Tarihli Genelgeler Kapsamında Sıkça
Sorulan Sorulara" (l. ve 3. Sorular) verilen cevaplarla lokanta restoran, kafe, kafeterya gibi yeme-içme
yerleri ile online yemek sipariş firmalarının;
o Hafta sonlan 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis şeklinde,
o Hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis,20.00-24.00 saatleri arasuıda ise
telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizırıet sunabilecekleri aç*lığa
kavuşturulmuştur.
İçişleri Bakanlığının 06.12.2020 tarihli ve "Online Yemek ve Market Siparişleri" konulu yazısına
istinaden; gelinen aşamada vatandaşlanmızın yemek, gıda ve diğer ihtiyaçlarının online sipariş suretiyle
karşılanmasının bu tiir iş yerlerinde ertesi günlerde oluşacak yoğunluk kaynaklı bulaşma riskini azaltasğı
değerlendirildiğinden onüne yemek ve market sipıriş iimalannın; vatındaşlınmızdan bu yönde
gelen talepler dikkıte alınarık hıfta içi ve haftasonlan fark etmeksizin 10.00-24.00 sııtleri
arasında çalşıbilnelerine,
Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,
alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis
edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Tiirk Ceza Kanununun 195 inci maddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.
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