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 ÇAY İLÇESİ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI 

 

 
 Çay İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 01.06.2020 tarihinde saat 13.30 ’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 İlçemizde 

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

sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla;  

Çay İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 28.03.2020 tarih ve 2020/12 sayılı ara kararı 7. madde gereğince; 

‘‘İlçemiz, Merkez, kasaba ve köyleri ve/veya diğer ilçeler arasındaki toplu taşıma hizmetleri ile Afyonkarahisar’ a 

ve il dışına olan belediye ve taşıma kooperatiflerince verilen toplu taşıma hizmetlerinin durdurulmasına,  

 

 -Sosyal mesafenin korunması şartıyla İlçemiz ile diğer ilçe ve iller arası işçi servis hatlarının, devam 

etmesine, 

   -İlçemiz otogarının tamamen kapatılmasına,  

-Araç park yerlerinin çift sıra olmasının engellenmesine, aksi halde cezai işlem uygulanmasına, 

            - İlçemiz, merkez toplu taşıma hizmetleri ile Afyonkarahisar’ a olan toplu taşıma hizmetlerinin sadece 

belediye tarafından sabah ve akşam iki sefer şeklinde, saatleri ilgili kamu görevlilerinin mesai durumuna göre 

belirlenmek kaydıyla yapılmasına, 

 -İlçemiz, Pazarağaç ve Karacaören Beldeleri’nden İlçe Merkezine olan taşıma hizmetlerinin sadece ilgili 

belde belediyeleri tarafından sabah ve akşam tek sefer şeklinde, saatleri ilgili kamu görevlilerinin mesai durumuna 

göre belirlenmek kaydıyla yapılmasına, 

 - Son iki maddede anılan hususların sadece hafta sonu mesaisi söz konusu olan kamu görevlileri için 

planlanacak şekilde seferlerin azaltılması veya buna yönelik planlanmasına’’ kararları alınmıştı. 

   

  Koronavirüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde 

kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmiştir. 

 

Bu kapsamda; 

 

  1- İlçemiz, Merkez, kasaba ve köyleri ve/veya diğer ilçeler arasındaki toplu taşıma hizmetleri ile 

Afyonkarahisar’ a ve il dışına olan belediye ve taşıma kooperatiflerince verilen toplu taşıma hizmetlerinin 

faaliyetlerine başlamasına, 

 

  2- İlçemizde Hizmet veren Çay Otogarının faaliyetlerine başlamasına,  

 

-Otogarda hizmet veren tüm birimler ile büfe, çay ocağı vb. yerlerde temizlik ve dezenfeksiyon 

faaliyetlerine riayet edilerek iş yeri temizliğinin sürekli olarak yapılmasına ve sık sık havalandırılmasına, müşteriler 

için dezenfektan ve hijyen ürünlerinin yeterli miktarda ve görünür yerlerde bulundurulmasına, 

 

-Sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek para alış verişlerinde eldiven kullanılmasına, çalışanların maske 

ile hizmet vermesine ve maskesiz müşterilerin alınmamasına, 

 

-Otogarda hizmet veren tüm birimlerde karton bardak ve kaşık gibi tek kullanımlık malzemelerin 

kullanılmasına, şeker, tuz gibi malzemelerin paketli olmasına,  
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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. 
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