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HIFZISSIHHA MECLĠS KARARI 

 

  Ġlçe Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri 

gereği 26/10/2020 tarihinde Kaymakam Hasan YAMAN'ın Başkanlığı'nda Belediye Başkanı M. Talat 

BAKKALCIOĞLU, Ġlçe Sağlık Müdürü Dr. Büşra ÖZMEN, Ġlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut DEMĠR, 

Ġlçe Tarım ve Orman Müdür V. Ġsmail AKSU, Bozüyük Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ġlhan 

ZENCĠRCĠ, Serbest Eczacı  Muharrem Can PERĠ’nin  iştiraki ile toplandı. 

 Ġçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske 

ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla 

mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir.  

1. Ġlçemizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın (çalışanlar, acil hastalık, hastane randevuları ve acil durum 
hariç) her gün sabah 08.30-10.30 saatleri arasında ve akĢam 18.00-19.00 saatleri arasında sosyal 
mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, 

2. Ġlçemizde pazaryerlerine 15 yaş altı ( 01.01.2005 tarihinden sonra doğan ) çocukların alınmamasına 

ve denetlemelerin zabıta ve kolluk görevlilerince yapılmasına; 

3. Pazar yeri/alanına giriş ve çıkışların mümkün ise aynı yerden yapılmamasına, aynı yerden 

yapılması zorunlu ise aynı noktada vatandaşların karşı karşıya gelerek yoğunluk oluşturmaması için 

giriş/çıkış için ayrı koridorlar oluşturulmasına, 

4. Pazar yeri/alanına aynı anda en fazla 300 sayıda vatandaşın alınmasına,  

5. Salı ve cumartesi olan pazar günlerimizin açılma süresinin diğer günlere yayılmasına, 

6. Pazar yeri/alanı içerisinden vatandaş çıktıktan sonra içeriye vatandaş alınarak içeride sürekli aynı 

sayıda vatandaşın bulunmasının sağlanmasına, 

7. Bu amaçla pazar giriş noktaları oluşturularak; bu noktalarda bekleyecek vatandaşların beklemesi 

için bir koridor oluşturulması ve koridorda bekleyen vatandaşlar arasında en az 2 metre mesafe 

bırakılmasına, 

8. Cafe, restaurant, park/bahçe, çay bahçesi vb. işyerleri içerisinde bulunan, çocukların ve 

kullanıcıların Covid-19 bulaşına neden olabilecek zıp zıp vb. oyun gruplarının kaldırılmasına, 

kullanılmasına müsaade edilmemesinin belediye başkanlığınca sağlanmasına, 

9. Okulların açılması ile birlikte okul çıkışı saatlerinde çocuklarımızın ve velilerimizin parklarda, yeşil 

alanlarda sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan bulundukları görüldüğünden parklardaki çocuk 

oyun alanlarının (kaydırak, salıncak vb.) kullanılmamasına, belediye başkanlığınca gerekli 

tedbirlerin alınmasına, 

10. Ġlçemizde bulunan parklarda ve yeşil alanlarda sosyal mesafe gözetmeksizin çoklu halde 

bulunulduğu, uzun süre bu alanlarda yeme-içme, sohbet etmek gibi davranışlar gösterildiğinden 

kamelya, bank ve oturma alanlarının kullanılmamasına, özellikle ilçe merkezinde yoğunluğun 

olduğu parklarda zabıta ve kolluk kuvvetleri tarafından vatandaşların toplu olarak biraraya 

gelmelerinin engellenmesinin sağlanmasına, 

11. Yoğunluğun fazla olduğu yeşil alan ve parkların kullanımının sınırlandırılmasına, içerisinde 

bulunan oturma alanlarının kaldırılmasına, 
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 Kaymakamlık Makamınca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha 

Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca Ġlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle 

alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden 

olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince 

idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci 

maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,  

 

 Oy birliğiyle karar verilmiştir. 
 
          
 
 
 
 
 

            BAġKAN                                              ÜYE                                                         ÜYE  

        Hasan YAMAN                       M. Talat BAKKALCIOĞLU                          Dr. Büşra ÖZMEN 

           Kaymakamı                                   Belediye Başkanı                                    Ġlçe Sağlık Müdürü  

        

 

 

 

 

      ÜYE                                                  ÜYE                                                         ÜYE 

        Mahmut DEMĠR                               Ġsmail AKSU                                 Op.Dr. Ġlhan ZENCĠRCĠ  

   Ġlçe Milli Eğitim Müdürü            Ġlçe Tarım ve Orman                            Bozüyük Devlet Hastanesi 

                                                                        Müdür V.                                                Başhekimi  

 

 

 

                                                                                           

                 ÜYE                                                        

    Muharrem Can PERĠ 

        Serbest Eczacı  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


