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KARATAY İLÇESİ
UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ : 20.11.2020
KARAR NO
: 2020/75
Karatay İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 24. maddesine göre, Karatay Kaymakam vekili Meram Kaymakamı Resul
ÇELİK başkanlığında 20.11.2020 tarihinde aşağıdaki gündem ile toplandı.
İlçemiz genelinde;
Covid-19 salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski
yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol
altında tutma amacıyla ilçemizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu
kapsamda;
İl hıfzıssıhha kurulumuz 18.11.2020 tarih ve 110 sayılı kararına istinaden 18.11.2020
tarih-11/100 sayılı karar alınmış olup il hıfzıssıhha kurulumuzun 110 sayılı kararlarında
geçmekte olan madde 2. Restoran, lokanta, pastane ,kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerlerini
10ial 20.00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel-al hizmeti verecek şekilde hizmet
sunmalarına; restoran, lokanta veya online yemek hizmeti sunan işletmelerin saat 20.00 dan
sonra sadece telefonla yada online sipariş üzerine paket servis hizmeti vermelerine
Kaymakamlıklarca, tek tek belirlenecek olan ve yerleşim sahasında bulunmamak kaydıyla
şehirlerarası karayollarının kenarında bulunan ve şehirlerarası ulaşım veya lojistik amaçlı
araç,sürücü ve yolculara hizmet veren dinlenme tesislerindeki yeme-içme yerlerinin
kısıtlamalardan muaf tutulmasına , hususu değerlendirilmiş olup;
1- Karatay İlçe Hıfzısıhha kurulumuzca Karatay ilçemiz ilçe sınırları içerisinde
20/11/2020 tarihinde saat 20.00 dan geçerli olmak üzere aşağıda Ek-1 listede
mevcut akaryakıt istasyonu-işletmelerinin kısıtlamalardan muaf tutulmasına,
2- Sokağa çıkma kısıtlaması süresinde açık kalacak nöbetçi petrol istasyonları olarak
21/11/2020 saat 20.00-10.00 tarihleri için Ek-2 listede mevcut akaryakıt istasyonuişletmelerinin kısıtlamalardan muaf tutulmasına
3- Sokağa çıkma kısıtlaması süresinde açık kalacak nöbetçi petrol istasyonları olarak
22/11/2020 saat 20.00-10.00 tarihleri için Ek-3 listede mevcut akaryakıt istasyonuişletmelerinin kısıtlamalardan muaf tutulmasına, şekli ile karar alınmış olup
Karatay ilçemiz bünyesinde de gerekli düzenleme, bilgilendirmenin koordinasyon
içerisinde gerçekleştirmesine alınan kararlara uymayan kişi ve kuruluşlara Umumi
Hıfzısıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine,
konusu suç teşkil eden iş, işlem ve davranışlar için Türk Ceza Kanununun 195 inci
maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Oy birliği/çokluğu ile karar verilmiştir.
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