MERSİN İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 07/12/2020
KARAR NO
: 2020 /108

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 07/12/2020 tarihinde saat 11:00’da Mersin Vali
Yardımcısı İbrahim KÜÇÜK başkanlığında; İçişleri Bakanlığının 06.12.2020 tarih ve 20346 sayılı
“Online Yemek ve Market Siparişleri” konulu Genelgesinin uygulanmasına yönelik konuları
görüşmek ve bu doğrultuda gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplandı.
İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgesi 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;
 Market, bakkal, manav, kasaplar, kuruyemişçiler ve online sipariş firmalarının hafta sonları
10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekleri,
 Lokanta ve restoran tarzı işyerlerinin hafta sonları 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket
servis şeklinde hizmet sunabilecekleri,
 Tüm işyerlerinin hafta içi saat 20.00’de kapanacağı hükme bağlanmıştır.
-Vatandaşlarımızın yemek, gıda ve diğer ihtiyaçlarının online sipariş suretiyle karşılanmasının bu
tür iş yerlerinde ertesi günlerde oluşacak yoğunluk kaynaklı bulaşma riskini azaltacağı
değerlendirildiğinden (vatandaşlarımızdan bu yönde gelen talepler de dikkate alınarak) online
yemek (lokanta, restoran, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri) ve market sipariş firmalarının hafta
içi ve hafta sonları fark etmeksizin çalışma saatleri ile ilgili düzenleme yapılmıştır.
Yaşanan gelişmeler sonucu gelinen aşamada ilimiz genelindeki uygulamanın;
Yemek (lokanta, restoran, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri) ve market sipariş
firmalarının;
-

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 yapabilmeleri,
Hafta sonları ise 10.00-24.00 saatleri arasında telefonla ya da online sipariş yoluyla
paket servisi şeklinde hizmet sunabilmeleri,

Kaymakamlar başta olmak üzere ilimiz genelinde yetkili tüm kişi ve kurumlarca; yukarıda
belirtilen esaslar doğrultusunda hareket edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılması hususu;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

