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T.C. 

SENİRKENT KAYMAKAMLIĞI 

      İLÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARI  

 

KARAR TARİHİ :  10.03.2021 

KARAR NO  :  03-2 

KARAR KONUSU  :  Covid-19 Hastalığının Yayılmasına  

                                      Karşı Alınması Gereken Önlemler  

                                            (Toplu Taşıma Tedbirleri)  

   

          Senirkent  İlçesi  Hıfzıssıhha Kurulu 10.03.2021 tarihinde saat 10.00’da Senirkent 

Kaymakam V. Özlem KILIÇTÜRK Başkanlığında toplandı. 

          Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak, 

salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski 

yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla pek çok tedbir 

kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.  

          Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 1 Mart 2021 tarihli toplantısında alınan kararlarla 

kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan, illerin belirlenmiş kriterler 

doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı ve il bazlı 

tedbirlerin bu risk gruplarına göre belirlendiği yeni bir sürece girilmiştir. 

           Bu doğrultuda salgınla mücadele sürecinde alınan 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;  

 

1. 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 Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen 

tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu 

kabul edilmesine,  

2. Çok yüksek risk grubu hariç olmak üzere terminal ve gar binalarında bulunan 

yeme-içme (lokanta, restoran, kafeterya, pastane vb.) yerlerinin, Sağlık Bakanlığı 

Covid-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla 

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 03.12.2020 tarih ve 12-1 sayılı Kararı ve 

03.03.2021 tarih ve 03-1 sayılı Kararı ile getirilen açılış-kapanış saatlerine bağlı 

olmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun 

şekilde faaliyet gösterilmesine, 

                         

            Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve 

belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek 

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden 

olunmamasına, 
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             Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri 

gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza 

Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 

 

             Oy birliği ile karar verilmiştir. 10/03/2021  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İmzalı 

Başkan 

İmzalı 

Üye 

 

 

 

İmzalı 

Üye 

Özlem KILIÇTÜRK Kadir HEYBELİ Hünkar ÖZSOY 

   Senirkent Kaymakam V.            Belediye Başkanı  

                

Başhekim  

 

   

İmzalı 

Üye 

 İmzalı 

Üye 

Ali BAYINDIR 

 

 Veteriner Hekim 

 Ömer TOLA 

 

Serbest Eczacı 


