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DENiZLi iI uIT,Tumi HIF,ZISSIHHA MECLiS KARARI

Denizli Ii Umumi Hrfzrssrhha Meclisi 1593 sayrh Umumi Hrfzssrhha Kanunu'nun 23.
maddesine gdre, Vali Ali Fuat AT1K ba$kanhgrnda. COVID-19 tedbirleri hususunda ola[aniisrii
toplanmlttlr.

1) Igiqleri Bakanhlrmn 29.03.2021 tarihli ve 5673 sayrh Genelgesine istinaden 30.03.2021
tarihli ve 12 Karar Nolu Il Umumi Hrfzrssrhha Meclis Kararlarr ile; hafta igi sokaga
grkma krsrtlamasr uygulanan srire igerisinde 2L00-24.00 saatleri arasrnda yeme-igme
yerlerinin (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tathcr vb) paket selis geklinde hizmet
verebilecekleri, tam giin sokala grkma krsrtlamasr uygulanan Pazar giinlerinde ise yeme-
igme yerlerinin 10.00-20.00 saatleri arasmda sadece paket servis seklinde hizmet
verebilecekleri hususu uygulamaya gegirilmiqti.

igiqleri Bakanhlrnrn 09.04.2021 tarihli ve ,,Yeme igme Yerlerinin Qahgma Saatleri
Hk." konulu yaznrna istinaden; Vatandaglanmrzrn yemek ve grda ihtiyaglannm online
sipariq yoluyla karqrlanabilmesi ve uygulamada birlilin sallanmasr amacryla tam giin
sokala grkma krsrtlamasr uygulanacak 11 Nisan 2021 Pazar giiniinde;
lokanta./kafe/restoran gibi yeme-igme yerlerinin hafta igi oldufu gibi 10.00-24.00 saatleri
arasmda paket servis qeklinde hizmet vermelerine,

2) Kooperatiflerin genel kurul toplantrlanrun kooperatif ortaklan igin riski en aza indirmek
ve ortaya grkabilecek zararlxrn dniine gegebilmek ve gelinen agamada salgrnla
mticadelede ahnan tedbirlerin devamrmn sallanmasr ve desteklenmesi amacryla ikinci bir
karara kadar ertelenmesi ne,

3) Turizmin devamhhlrmn saflanmasr, bu kapsamda sunulan hizmetlerin siirdiirrilebilirlifi
ve turistik geziler srrastnda malduriyet olu$mamasl amacryla, sokala grkma
ktsrtlamasmtn oldulu giinlerde,Pamukkale b6lgesinde bulunan veTurizm Acentalan ile
kahvalt ve 6gle yemefii hizmeti anlagmasr yapml$lokanta,ikafelrestoran gibi yeme-igme
yerlerinin anlagmalannr belgelemek ve gerektilinde ibraz etmek kaydryla 07.00-15.00
saatleri arasrndatur mi.iqterilerine y6nelik hizmet sunabilmesine, yeme-igme yerlerinin
sadece gel-al veya paket-servisi geklinde faaiiyete gegmesi durumunda da uygulamarun
aynen devam etmesine,

Uygulamada herhangi bir aksakhga meydan verilmemesine ve malduriyete neden
olunmamasrna, alnan kararlara uymayanlara Umumi Hrfzrssrhha Kanununun ilgili maddeleri
gerelince idari iqlem tesis edilmesine ve konusu sug teqkil eden dawamglara iliqkin Tiirk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin baglafilmasrna,



Oy birliliyle karar verilmigtir.
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