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Umumi Hrfztssthha Meclisi 1593 sayrh Umumi lfrfzrssrhha Kanunu'nun 23.
maddesine gdre, Vali Ali Fuat ATIK bagkanhlrnda, COVID-l9 tedbirleri hususunda olafamistii
toplanmrgtrr.

1) iEigleri Bakanh[rnn29.03.2021 tarthli ve 56]3 sayrh Genelgesine istinaden 30.03.2021
tarihli ve 12 Karar Nohr il Umumi Hrfzrssrhha Meclis Kararlarr ile; hafta igi sokafa
grkma ktsttlamast uygulanan stire igerisinde 2I.00-24.00 r;aatleri arasmda yeme-igme
yerlerinin (lokanta, restoLan, kafeterya, pastane, tathcr vb.) paket servis geklinde hizmet
verebilecekleri, tam grin soka[a grkma krsrtlamasr uygulanan Pazat gtinlerinde ise yemeiqme yerlerinin 10.00-20.00 saatleri arasmda sadece pa.ket servis geklinde htzmet
verebilecekleri hususu uygulamaya gegirilmigti.
igiqleri Bakanhfrnrn 09"04.2021 tarihli ve "Yeme igme ]'erlerinin Qahqma Saatleri
Hk." konulu yaztstna istinaden; Vatandaglarrmrztn yemek ve gr<la ihtiyaglarrmn online
siparig yoluyla kargrlanabilmesi ve uygulamada birlifin saiilanrnasr amacryla tam giin
sokafa grkma ktsttlamast uygulanacak 11 Nisan 2021 Pazar grintinde;
lokanta/kafe/restoran gibi yeme-igme yerlerinin hafta igi oldufu gibi 10.00-24.00 saatleri
arasmda paket servis geklinde hizmet vermelerine,

2)

Kooperatiflerin genel kurul toplantrlarrnrn kooperatif'ortaklan igirL riski en aza indirmek
ve otlaya grkabilecek 'zararlarrn oniine gegebilmek ve gelirLen agamada salgrnla
mticadelede alman tedbirlerin devammm saflanmasr ve desteklenmesi amacryla ikinci bir
karat a kadar ertelenmesine.

3)

Turizmin devamhh[trun saflanmasr, bu kapsamda sunulan hizmetlerin siirdtiriilebilirlifi
ve turistik geziler srasmda ma[duriyet olugrnamasr amaotyla, sokafa grkma
ktsttlamastmn oldufu grinlerde, Pamukkale bolgesinde bulurLan ve Turizm Acentalan ile
kahvaltr ve olle yemeli hizmeti anlagrnasr yapmr$ lokanta/kafe/restoran gibi yeme-igme
yerlerinin anlaqmalarrnr trelgeiemek ve gerekti[inde rbraz e:tmek kaydryla 07.00-15.00
saatleri arasmda tur mrigterilerine yonelik hizmet sunabilmesine, yeme-igme yerlerinin
sadece gel-al veya paket-servisi geklinde faaliyete gegmesi rlururnunda da uygulamanrn
aynen devarn etmesine,

llygulamada herhangi

bir aksakhfa meydan verihnemesine ve

mafduriyete neden

olunmamasrna, ahnan karurlara uymayanlara Umumi Hrfzrssrhha lKanununun ilgili maddeleri
gerepince idari iglem tesis edilmesine ve konusu sug tegkil eden dalzranrplara iligkin Ttirk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin baglatrlmaslna,
Oy birlifiyle karar verilmiqtir.
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