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KARAR 

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu 

riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını 

kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, 

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya 

geçirilmiştir. 

        İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan 

temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde 

bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler 

belirlenmektedir. 

1-İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun, 2020/137 sayılı kararıyla hafta sonları; Cuma 

saat 21:00 Pazartesi saat 05:00 arasında, hafta içerisindeki günlerde ise akşam saat 

21:00’de başlayıp ertesi gün 05:00’de bitecek şekilde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiş 

olup bu çerçevede; 

-Market, bakkal, manav, kasaplar, kuruyemişçilerin 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 iş yerlerinin hafta içi saat 20:00’da kapanacağı hükme bağlanmıştır. 

 

Gelinen aşamada vatandaşlarımızın yemek, gıda ve diğer ihtiyaçlarının online sipariş 

suretiyle karşılanmasının bu tür işyerlerinde ertesi günlerde oluşacak yoğunluk kaynaklı 

bulaşma riskini azaltacağı değerlendirildiğinden, online yemek ve market sipariş 

firmalarının, hafta içi ve hafta sonları fark etmeksizin 10:00-24:00 saatleri arasında 

çalışabilmelerine; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde servis/dağıtım 

faaliyetlerinde olanların (dağıtıcı/kurye vb.) bu durumu belgelemek ve sadece yaptıkları 

dağıtımla ilgili güzergahlarla sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf 

olmalarına, 

2- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde açık kalmasına izin verilen 

marketlerde, bakkal vb. işyerlerinde sokağa çıkma kısıtlaması süresince alkollü  içecek 

satışı yapılmamasına ve bu işyerleri sahiplerine kısıtlama süresi içinde alkollü içecek 

satamayacaklarına dair bilgilendirme yapılmasına, 

karar verilmiştir. 

 

     Yukarıda yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. 

Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre 

kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 

Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulacaktır. 


