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ÇAĞLAYANCERİT İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 

KARAR NO               :09 
 

KARAR TARİHİ : 09.03.2021 
 
 
    İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 09.03.2021 tarihinde Kaymakamlık makamında Kaymakam  
    Özgür İŞÇİMEN başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır; 
 

Yeniden kontrollü normalleşme ve yerinde karar sürecinde,koronavirüs (Covid19) 
salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal 
izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak 
amacıyla ilçemizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 

 

1. Üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi açısından önem arz 
eden ulaşım faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması amacıyla; Yolcu taşımacılığı 
faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1, 
B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, başta 
HES kodu sorgulanması zorunluluğu olmak üzere Sağlık Bakanlığı Covid19 
Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla 
ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilebilmesine, 

2. Seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla; Terminal ve gar  
binalarında bulunan yemeiçme (lokanta, restoran, kafeterya, pastane vb.)  
yerlerinin, Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde yer 
alan tedbirlere uymak kaydıyla İçişleri Bakanlığının ilgili (30.11.2020 tarih ve 
20076 sayılı 
- 03.03.2021 tarih ve 3668 sayılı) Genelgeleri ile getirilen açılışkapanış saatlerine 
bağlı olmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma 
saatlerine uygun şekilde faaliyet göstermelerine, 

3. Alınan kararların Kaymakamlık, İlçe Belediyesi ve tüm kamu kurum kurumlarının 
internet sayfasında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına, 

4. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine, 
5. Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve Kaymakamlıkça uygun görülen diğer kamu 

görevlileri tarafından yürütülmesine, 
6. Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 

gereği idari işlemin Kaymakam tarafından yapılmasına, 
7. Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında 

Kaymakamlıkça adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına, 
 

Oybirliği ile karar verilmiştir.  

Aslı imzadadır. 
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                                                      KURUL BAŞKANI 
                                                      
                                                           Özgür İŞÇİMEN 
                                                     Çağlayancerit Kaymakamı 

 
 

               ÜYE                                                ÜYE                                         ÜYE   

   Hanifi SARIALTUN                            Dr.Cihan DÜZ                           Sami KALAY                                          
  İlçe Belediye Başkanı                        İlçe TSM Başkanı             İlçe Tarım ve Orman Müdür V.        

                                                                       ÜYE 

                                                                Fatma ÇOLAK 
                                                                Serbest Eczacı  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


