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Sayı: 2021/09 11/03/2021

Konu : İlçe Hıfzıssıhha Kumlu Kararı

İlçe Hıfzıssıhha Kumlu Kaymakam Abdullah SARl’mn başkanlığında Belediye Başkanı 
Remzi ERGÜ, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Hüseyin AVCI, İlçe Tarım ve Orman 
Müdürü Saffet GİRAY, Serbest Eczacı Mihrap GÜNÇAN’ın iştiraki ile 11/03/2021 tarihinde 
saat: 10.00’da Kaymakamlık Makam Odasında toplanılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesi gereğince, İl Umumi Hıfzıssıhha 
Kumlu 09.03.2021 tarihinde saat 09.00'da Valilik Toplantı Salonu'nda Koronavirüs hastalığı 
(Covid-19) nedeniyle, Toplu Taşıma Tedbirleri konusunda Vali Süleyman ELBAN 
başkanlığında olağanüstü toplanmıştır

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, toplum sağlığını kommak, 
salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski 
yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi kommak amacıyla pek çok tedbir 
kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 1 Mart 2021 tarihli toplantısında alman kararlarla 
kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan, illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda 
düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gmba ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin bu risk 
gruplarına göre belirlendiği yeni bir sürece girilmiştir

Bu doğrultuda salgınla mücadele sürecinde alman tüm tedbirlerde göz önünde tutulan 
üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi açısından önem arz eden ulaşım 
faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla;

Alman tedbirlerin, salgının yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya 
taşınabilmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 08.03 2021 tarih 
4113 sayılı Toplu Taşıma Tedbirleri konulu Genelgesine istinaden, Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca ilçemizde aşağıdaki tedbirlerin alınması 
kararlaştırılmıştır.

KARAR:

I Yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 
düzenlenen Bl, B2, Dİ, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, 
başta HES kodu sorgulanması zorunluluğu olmak üzere Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın 
Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen 
yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilebilmesine,



2. Otogarlarda bulunan yeme-içme (lokanta, restoran, kafeterya, pastane vb) yerlerinin, 
Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi Çalışına Rehberinde yer alan tedbirlere uymak 
kaydıyla İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30 112020 tarih ve 20076 ve 
03.03.2021 tarih ve 3668 sayılı Genelgeleriyle getirilen açılış-kapanış saatlerine bağlı 
olmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde 
faaliyet göstermelerine,

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin, Kaymakamlık ile Kamu Kurum ve Kuruluşları 
Amirleri tarafından gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığı 
meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alman kararlara uymayanlara 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta 
olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, 
konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi 
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.


