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T.C. 

ÇAY İLÇESİ 

UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ 

BAŞKANLIĞI 

 

Karar No : 2020/ 68 

Karar Tarihi : 12.11.2020 

 

ÇAY İLÇESİ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI 
 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 11/11/2020 tarih ve E-89780865-153-18579 sayılı 

genelgeleri gereği; Çay İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 12.11.2020 tarihinde saat 16.00’da Kaymakam 

Mehmet DURGUT Başkanlığında aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanmıştır.  

 

  2020 yılı içerisinde tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid19) Salgınının 

yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle Avrupa kıtasında 

bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni 

tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir. 

 

  Ülkemizde de içerisinde 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. 

 

    İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 08.09.2020 tarih ve 89780865-153-E.14533 sayılı 

genelgeleri gereği; Çay İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 10/09/2020 tarihinde 2020/59 nolu ara kararı ile 

meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, 

sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) herhangi istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu 

getirilmişti. Ancak özellikle vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokak, park 

ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle/bahanesiyle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya 

indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görülmektedir. Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Koronavirüs 

salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem 

taşımaktadır. 

 

  Bu çerçevede İçişleri Bakanlığının anılan Genelgeleri kapsamında aşağıdaki ek tedbirlerin alınması 

gerektiği belirlenmiştir. 

 

  1) Maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12.11.2020 tarihinden itibaren 

vatandaşlarımızın İlçemizde yoğun olarak bulunduğu/bulunabileceği Cumhuriyet Caddesi, İnönü Caddesi ve 

Şehit Cengiz Karataş Caddesinde, İlçemizdeki dolmuş ve otobüs duraklarında sigara içme yasağı 

getirilmesine, 

 

2) Hayat Eve Sığar (HES) Kodu Sorgulaması Yapılması Hk. 

 

Koronavirüs salgınıyla mücadelede hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin 

toplumdan izole edilmesi üzerinde durulması gereken önemli hususlardan biridir. Bu doğrultuda bulaşma 

riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona 

tabi tutulmalarını temin edilmesi amacıyla İlçemizdeki bazı kurum ve kuruluşlara “Hayat Eve Sığar (HES)” 

sorgulaması yapılması zorunluluğu getirilmişti. 

 

Bu kurum ve kuruluşlara ek olarak; 

a) Çay Belediyesi Hizmet Binasında, 

b) Pazar yerleri/satış yerlerinde (sebze-meyve pazarı, sosyete pazarı vb.) pazar esnaflarında “Hayat Eve 

Sığar (HES)”  kodu sorgulamasına geçilmesi ve sorgulamanın belediye ekiplerince yapılmasına, 
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   3) Koronavirüs salgınının ilçedeki seyrinin anlık olarak takip edilerek hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, 

entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 

yaş ve üzeri vatandaşlarımızın gün içerisinde saat 10:00-16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler 

dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, 

 

4) Yol Kenarındaki İşletmeler Hakkında; 

 

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

Çay-Dinar İl Yolunda seyahat edenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmet veren lokanta, toplu tüketim 

yerleri ve şekerleme ruhsatı olan işletmelerin Çay İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 2020 yılı 66 ve 67 nolu 

kararı ile alınan kısıtlama kararlarından muaf tutulması, ancak; bu yollar üzerinde açık alkollü içki satışı yapan 

işletmelerin saat 22.00’de kapanmalarının sağlanmasına, 

 

 5) 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-Hıfzıssıhha Kanunu’ nun 282. maddesi gereğince belirtilen kurallara, tedbirlere riayet etmeyenlere idari 

ceza 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 
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                               İlçe Sağlık Müdürü                                 Serbest Eczacı   

           

 


