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 ÇAY İLÇESİ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI 

 

 

 Çay İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 31.05.2020 tarihinde saat 10.00 ’da Kaymakam Vekili 

Mehmet Miraç TOPALOĞLU Başkanlığında aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile 

olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.  

      

  Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, öneriler ve talimatlar doğrultusunda; 

salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu 

temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı 

alınarak uygulamaya geçirilmiştir.  İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün “Koronavirüs 

Tedbirleri-Lokanta, Restoran, Kafe vb İşyerleri, Park/Piknik Alanlar/ Mesire Yerleri, Sosyete Pazarları” 

konulu 30/05/2020 tarihli ve 8556 sayılı genelgeleri gereği, Koronavirüsün yayılma ve bulaşma hızının 

azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda 

kontrollü normalleşme sürecine geçilmiştir. 

 

Bu kapsamda; 

 

  1. Çay İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 21/03/2020 tarih ve 2020/8 nolu kararı ile İlçemiz 

merkez, kasaba ve köylerinde faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, 

pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile 

satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik 

faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 

22.00'a kadar hizmet vermeye başlamalarına, (Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin 

bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır.) 

 

● İlçemizde faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan tüm lokanta, restoran, kafe, 

pastane, çay bahçesi, dernek lokallerinde verilen hizmetlerde metal kaşık, çatal, bıçakların paket 

içerisinde servis edilmesine, çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler gibi yoğunluğun çok olduğu yerde 

cam bardak ve metal kaşık kullanılmamasına, tek kullanımlık karton bardak ve çay kaşığı kullanılmasına, 

 

  ● İşletmelerde masalar arası en az 2 metre, sandalyeler arası en az 1.5 metre olması, gerekli 

işaretçiler ve işaretlemelerin ilgili işletmelerce tesis edilerek içeride bulunabilecek kişi sayısına ilişkin 

bilgilendirmenin işletme girişine dışarıdan kolaylıkla görülebilecek şekilde asılmasına, 

 

● İşletmelerde, temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetlerine riayet edilmesi,  İş yeri temizliğinin günlük olarak 

yapılmasına ve sık sık havalandırılmasına, müşteriler için dezenfektan ve hijyen ürünlerinin yeterli miktarda 

bulundurulmasına, 

 

● Söz konusu işletmelerin bünyesinde bulunan güvenlik kamerası sistemlerinin; sorumluluk 

bölgelerine göre İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü 

personellerinden oluşturulacak heyetle, aralıklı zamanlarda yapılacak habersiz denetimlerle 

incelenmesine, ilgili tedbirlere uyulup uyulmadığının geriye dönük kontrolünün yapılmasına, 
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  ● Kayıt cihazı veya kamera sisteminde arıza olan işletmenin durumu kolluk kuvvetlerine bilgi 

vererek tutanak altına almasına, ilgili kolluk birimi tarafından konunun takibinin yapılmasına, 

   

  a)  İlçemizde hizmet veren D300-08 Konya-Afyon Devlet Karayolu, D675-03 Çay-Bolvadin Devlet 

Karayolu ile 03-27 Çay-Dinar İl Yolu dahil olmak üzere, tüm lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, 

kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin Çay İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kalan ilgili 

işletmelerin güvenlik kameralarının işletmelerce teknik anlamda kontrol edilerek, varsa aksaklık ve eksikliklerinin 

giderilmesine, 

 

  b) Çay İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan işletmelerden; işyeri açma 

aşamasında bağlı bulunduğu yasal mevzuat gereği güvenlik kamerası sistemi bulundurma zorunluluğu 

olanların tüm lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin 

bünyelerinde bulunan güvenlik kameralarının, işletmelerce teknik anlamda kontrol edilerek, varsa 

aksaklık ve eksikliklerinin giderilmesine, 

 

  2. İçişleri Bakanlığının 27.03.2020 tarihli ve 6007 sayılı Genelgeleri ile kısıtlanan halka açık alan 

olan park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) 

piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak 

hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden 

itibaren başlanmasına,  

 

● İlçemizde Yaka Mahallesinde hizmet veren Kardelen Park mevkii alt bölgesinde bulunan 

otopark alanının, sadece bu amaçla kullanılmasına, güvenlik ve asayiş yönünden olumsuzluk arz edecek 

şekilde araçla bekleme yapılmamasına; anılan bölgede bir otopark görevlisinin ilgili işletme tarafından 

görevlendirilmesine,  

 

  ● İlçe merkezi, belde belediyeleri ve köylerde bulunan piknik ve mesire alanlarına ilişkin sosyal 

mesafe başta olmak üzere ilgili tedbirlerin, işaretçiler ve işaretlemelerin; belediye sınırlarında ilgili 

belediyelerce, köylerde ise Çay Özel İdare Müdürlüğü tarafından tesis edilmesine, 

 

  3. İlçemizde Yoğurt Pazarında kurulan sebze pazarı ve Orta Cami bölgelerinde kurulan pazarların 

faaliyetlerinin başlangıç-bitiş saatlerinin sabah 08.00 akşam 19.00 şeklinde revize edilmesine, Orta Cami 

mevkiinde kurulan pazarda sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan 

ihtiyaç maddelerinin belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uygun olarak 1 Haziran 2020 tarihi itibari 

ile satışının yapılabilmesine,  

 

4. Faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri 

vb. işletmelerin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar; 

spor merkezleri/tesislerinin 24.00'a kadar hizmet vermeye başlamasına, 

 

  5. İlçemizde faaliyetlerini sürdüren tüm lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay ocağı, 

kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin işletmelerde ve işçi servisleri, minibüs, otobüs gibi toplu 

taşıma hizmeti veren araçlarda denetimlerin artırılmasına; 

 

 ● Hizmet sunumu ve diğer hizmetlere ilişkin faaliyetlerine 01.06.2020 tarihi itibariyle 

başlayabilecekleri bildirilen işletmelerin, pandeminin (salgının) yayılmaması ve kontrol altında tutulması 

için faaliyetlerini yürütebilmelerini teminen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından her bir 

faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen 30.05.2020 tarihli COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA 

REHBERİ, ayrıca takip eden günlerde yayınlanacak olan SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA 

REHBERLERİ dahilindeki düzenlemeler esas alınarak işletme/faaliyet kuralları çalışma usul ve esaslarını 

düzenlemesine,  
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  İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun yukarıda aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferde olmak               

üzere; 

a-Hıfzıssıhha Kanunu’ nun 282. maddesi gereğince 3.150 TL, 

b-Kabahatler Kanunu’ nun 32. maddesi gereğince 392 TL, 

c-Türk Ceza Kanunu’ nun ‘Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma’ başlıklı 

TCK 195. maddesi gereğince ‘2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’  

 

  Hükümleri gereğince sorumlular hakkında ADLİ ve İDARİ İŞLEMLER’in derhal 

uygulanmasına, 

 

   Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 
  

 

 

 

     

                BAŞKAN                      ÜYE                             ÜYE 

 

 Mehmet Miraç TOPALOĞLU                     Mustafa YILDIRIM                       Berati AKMAN 

              Kaymakam V.                                 Belediye Başkan Yrd.            İlçe Tarım ve Orman Müdürü          

 

 

 

                                                

 

 

 

    

                       ÜYE                                                  ÜYE                                ÜYE 

  

          Serkan KÖYLÜ                      Dr. Mücahid PEHLİVAN                 Erdem GÖRGÜLÜ 

 İlçe Milli Eğitim Müdürü V.                       İlçe Sağlık Müdürü                         Serbest Eczacı 

              

 


