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Keçiborlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 07.12.2020 PAZARTESİ gllnü saat l0.00'da
Kaymakam Tahsin AKSU Başkanlığında toplanü.

İlgi Genelgemiz ile hafta sonlan; Cuma saat 21.00 Pazartesi saat 05.00 arasında, hafta

içerisindeki giinlerde ise akşam saat 21.00'de başlalıp ertesi giin saat 05.00'te bitecek şekilde
sokağa ç*ma kısıtlaması getirilmiş olup bu çerçevede;

Market, bakkal, manav, kasaplaı, kuruyemişçiler ve online sipariş firmalarının hafta

sonları 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekleri,

Lokanta ve restolan tarzı işyerlerinin hafta sonlan 10.00-20.00 saatleri
arasındasadece paket servis şeklinde hizrİı'et sunabilecek-teri,

Ti.im işyerlerinin hafta içi saat 20.00'de kapanacağı hiikrne bağanmıştır.

Bakanlığrmızca vavımlanarr "30. l l .2020 Tarihli Genelgeler Kapsaıılında 
^ 
Sıkça

Sorulan Sorulağ" ( lnci ve 3ncü Sonılar) verilen cevaplarla lokanta. restoran, kate, kaİeterya
gibi yeme-içme yeİleri ile online yemek sipariş firmalanrun;

Hafta sonlan 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis şeklinde,

Hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasırıda gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise

telefonla ya da ontine sipariş yoluyla paket servisi şeklinde
hizmet sunabilecekleri açıklığa kawşturuknuştur.

Gelinen aşamada vatandaşlanmızın yemek, gıda ve diğer ihtiyaçlannın 9n]in9 
sinariı

suretiyle karşılanmasının bu tiir iş yerlerinde ertesi giinlerde oluşacak yoğunlü kaynaklı

tuıama ristini azalwagı değerlendirildiğinden online yemek ve market sipariş firmalarının

vatındışlannzdan bu yönde gelen tılepler de dikkıte ılrnırak hafta içi ve hafta

sonlan iark etmeksizin 10.00_24.00 saatleri arasında çalışabilınelerinin uygun olacağı

değerlendirilmiştir.

YukandabelirtilenesaslardoğnıltusundaUmumitlrftıssühaKanununun27ncive
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alınması, uygulamada herharıgi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden
olunmamasr, alınan kaıarlara uynayanlara Ümumi Hıfzıssıhha kanununıın-iıgıı *uaa.L.i
gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişıi1 Ttı.k c"ru
kanununı.ın 195 inci maddesi kapsamrııda gerekli adii ışıemlerin taşlatıımasi

Alınan bu karann Belediye Başkanlığı ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.07 .12.2020
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