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ÇAY İLÇESİ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI 

 

Çay İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 11.12.2020 tarihinde saat 11.00’da Kaymakam Mehmet DURGUT 

Başkanlığında aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanmıştır.  

  

   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, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik,  maske 

ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık 

Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 

belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir. 

 1-) Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 01.12.2020/94  “A) Yeni Kısıtlama ve Tedbirler 

Hk.” başlığı altında Madde 2 ile spor/fitness salonlarının faaliyeti durdurulmuştur. 

 - İlçemizde bulunan Çay Belediyesi Hizmet binasında bulunan Spor Salonunun yalnızca Polis Meslek 

Eğitim Merkezi (POMEM) öğrenci adayları ile milli sporcular tarafından kullanılması ve faydalanılması 

amacıyla belirlenen, spor salonunun istisna kapsamına alınarak kullanıma açılmasına, 

 2-) Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 01.12.2020/94 “A) Yeni Kısıtlama ve Tedbirler 

Hk.” başlığı altında Madde 2 ile yüzme havuzlarının faaliyeti durdurulmuştur. 

 Afyonkarahisar İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 07.12.2020/95 Nolu kararı ile  ‘Türkiye Şampiyonası, 

Milli Takım Seçmeleri veya Türkiye Ön Eleme Müsabakalarına katılacak muhtelif yaş gruplarındaki lisanslı 

yüzücülerin antrenman yapabilmeleri için, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yüzme havuzlarının açık 

tutulması/faaliyetine devam etmesi gerektiği hususu’ belirtilmiştir. 

 a) Yukarıda belirtilen müsabaka ve şampiyonalara yönelik antrenman faaliyetinde bulunacağını ilgili 

federasyon veya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vasıtasıyla belgeleyen her yaş grubundaki lisanslı yüzücülerin 

sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına, 

 b) Bu istisnadan 18 yaşın altındaki lisanslı yüzücülerin antrenmanlara gidip gelmesi için yanlarında 

bulunabilecek en fazla bir refakatçinin (anne, baba, kardeş) de yararlanmasına, 

 3-) İç İşleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.11.2020 tarih ve E-89780865-153-20076  

sayılı Genelgeleri doğrultusunda, Çay İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 01/12/2020 tarih ve 2020/70 sayılı kararı 

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 

10.0017.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekleri, 

          Lokanta ve restoran tarzı işyerlerinin hafta sonları 10.0020.00 saatleri arasında sadece paket servis 

şeklinde hizmet sunabilecekleri, 

          Tüm işyerlerinin hafta içi saat 20.00’de kapanacağı hükme bağlanmıştır.  

         İç İşleri Bakanlığınca yayımlanan “30.11.2020 Tarihli Genelgeler Kapsamında Sıkça Sorulan 

Sorulara” (1. ve 3. Sorular) verilen cevaplarla lokanta, restoran, kafe, kafeterya gibi yemeiçme yerleri ile 

online yemek sipariş firmalarının; 

      



Sayfa 2 / 3 

 

 

Karar No : 2020/ 71 

Karar Tarihi : 11.12.2020 

 

  Hafta sonları 10.0020.00 saatleri arasında paket servis şeklinde, 

         Hafta içi 10.0020.00 saatleri arasında gelal ve paket servis, 20.0024.00 saatleri arasında ise 

telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizmet sunabilecekleri açıklığa kavuşturulmuştur. 

         Gelinen aşamada vatandaşlarımızın yemek, gıda ve diğer ihtiyaçlarının online sipariş suretiyle 

karşılanmasının bu tür iş yerlerinde ertesi günlerde oluşacak yoğunluk kaynaklı bulaşma riskini azaltacağı 

değerlendirildiğinden online yemek ve market sipariş firmalarının vatandaşlarımızdan bu yönde gelen talepler 

de dikkate alınarak hafta içi ve hafta sonları fark etmeksizin 10.0024.00 saatleri arasında çalışabilmelerini 

uygun görülmüştür. 

  

  4-) Önceki dönemlerde alınan Hıfzıssıhha Kararları gereği; İlçemizde Nüfus Müdürlüğü, Tapu Kadastro 

Müdürlüğü, tüm noterler, tüm bankalar, Telekom İşletme Müdürlüğü, Çay Belediyesi Hizmet Binası, pazarlar, 

tüm toplu ulaşım araçları ve konaklama tesislerinde HES Kodu (Hayat Eve Sığar) uygulamasına geçilmiştir.  

          

  Afyonkarahisar Valiliğinin talimatları üzerine İlçemizde PTT hariç olmak üzere tüm kurumlarda HES 

Kodu uygulamasına geçilmesine, 

  Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler Hk.  

 Vatandaşlarımız tarafından amatör ve sportif amaçlı olarak gerçekleştirilen olta balıkçılığı faaliyetleri; 

başta İstanbul ilimiz olmak üzere sahil bantlarında fiziki mesafe kuralına aykırı şekilde kalabalıklara neden 

olmakta ve bu durum da salgının bulaşma riskini artırmaktadır. Kontrollü sosyal hayat döneminde kişilerin 

kalabalıklar halinde bir araya gelmesine yol açan etkinliklerin mümkünse yapılmaması, yapılması durumunda 

ise fiziki mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilmesi esastır. 

 Bu çerçevede amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı faaliyetlerine yönelik olarak; 

 ı. Olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe 

bırakılmasına, 

 ıı. Bu doğrultuda gerekli yer işaretlemelerinin (boya, yapışkan yer etiketi vb.) ilgili mahalli idare 

birimince ivedilikle yapılmasına, 

 ııı. Belirlenmiş her bir alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiğinin olta balıkçılığı yapan 

vatandaşlarımıza kolluk ve zabıta marifetiyle bildirilmesine, 

 ıv. Belediyelerce olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her bir alan için en az bir zabıta personelinin alan 

sorumlusu olarak belirlenmesine, 

 v. Alan sorumlusu olarak belirlenen zabıta personelince; kişilerin sadece belirlenmiş alanlar içerisinde 

olta balıkçılığı yapmalarının sağlanması, bu alanlarda maskesiz bulunmasına ve sigara içilmesine kesinlikle 

müsaade edilmemesi, temizlik, maske ve mesafe kurallarının ihlali olabilecek diğer hususlarda gerekli uyarı ve 

ikaz faaliyetlerinde bulunulması, uyarı ve ikazlara uymayan kişilere denetim ekipleri marifetiyle yaptırım 

uygulanmasına, 

 vı. Amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı yapılan sahil bantlarının denetim ekipleri marifetiyle 

düzenli şekilde denetlenmesine, 
 

 5-) Çay İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 2020/69 ve 2020/70 sayılı kararları ile istisna tutulan karayolları 

hakkındaki maddeler aşağıdaki şekilde değiştirilecektir. 

   

  •D300-08 Konya-Afyon Devlet Karayolu, D675-03 Çay-Bolvadin Devlet Karayolu ile 03-27 Çay-

Dinar İl Yolunda hizmet veren lokanta ve restoranlar sadece seyahat edenlerin temel ihtiyaçlarına yönelik hizmet 

verecektir. Bunların dışında kalan içki ve benzeri tüketimi yapılabilecek açık alkollü içki satış belgesi bulunan yerlerin 

içki sunumu yapmadan, restoran, lokanta olarak yeme hizmeti sunabileceklerdir. 
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•D300-08 Konya-Afyon Devlet Karayolu, D675-03 Çay-Bolvadin Devlet Karayolu ile 03-27 Çay-

Dinar İl Yolunda hizmet veren büfe-şekerleme ruhsatı olan iş yerleri kısıtlamadan muaf tutulacaktır. 

 

6-)Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde, açık kalmasına izin verilen market, bakkal 

vb. işyerlerinde; sokağa çıkma kısıtlaması süresince alkollü içecek satışı yapılmamasına, uyarı ve ikazlara 

uymayan işletmelere ilgili denetim ekipleri marifetiyle yaptırım uygulanmasına, 

7-)  Umumi Hıfzıssıhha Kanununa uygun olmadığından dolayı 03/12/2020 tarihli tutanağa istinaden 

İlçemiz Kılıçyaka Köyünde bulunan umumi tuvaletin yıkılmasına, 
 

  8-) Çay Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün sorumluluğunda; ilgili hıfzıssıhha kararının sosyal medyada, 

Çay Kaymakamlığı İnternet Sitesi ve Kaymakamlık askısında ilanı yapılarak tebliğinin sağlanmasına, 

 

Uygulamanın yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesi ve herhangi bir aksamaya meydan 

verilmemesine; 

 

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun yukarıda aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferde olmak üzere; 

 

 a-İçişleri Bakanlığının ilgili genelgeleri gereği Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında; 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunun 27, 72 ve diğer ilgili maddeleri gereği, bu Hıfzıssıhha Kararlarında belirtilen tedbirlere, kurallara 

veya zorunluluklara riayet etmeyenlere kanunun 282. maddesindeki idari cezaların uygulanmasına, 

 

 b-Türk Ceza Kanunu’ nun ‘Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma’ başlıklı TCK 195. maddesi 

gereğince işlem yapılmasına,  

 

Hükümleri gereğince sorumlular hakkında ADLİ ve İDARİ İŞLEMLER’in derhal uygulanmasına,  

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

BAŞKAN 

 

Mehmet DURGUT 

Kaymakam 

 

 

 

 

               ÜYE                                              ÜYE                                                  ÜYE 

  

  Hüseyin ATLI                               Berati AKMAN                             Mehmet Akif TÜRK          

Belediye Başkanı                 İlçe Tarım ve Orman Müdürü              İlçe Milli Eğitim Müdürü                     

 

                                    

    

                                         ÜYE                                        ÜYE 

      

                                  Dr. Merve DAYI                                        Erdem GÖRGÜLÜ 

                                İlçe Sağlık Müdürü                                 Serbest Eczacı    

         


