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HIFZISSIHHA MECLĠS KARARI 

 

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

30/03/2021 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. 

 29 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine‟de tedbirlerin gözden 

geçirilmesine dair  temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz 

önünde bulundurularak belirlenmiştir. 

 

  Ġlçemiz çok yüksek riskli grupta yer aldığından dolayı; 

 

  1-Hafta içi günlerde 21:00 - 05:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının devam 

edilmesine, 

   

  2-Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma günü saat  21:00„de başlayıp Cumartesi ve Pazar 

günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05:00„de bitecek şekilde uygulanmasına, 

 

  3-01/12/2020 tarih ve 2020/89 sayılı Ġlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca belirlenen “Sokağa Çıkma 

Kısıtlamasından Muaf Yerler Ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna ve muafiyetlerin  sonraki kararlarla  

yapılan eklemeler dahil olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlere   şehirler arası 

seyahat edilmesine dair kararların uygulanmasının aynı şekilde devam edilmesine, 

 

  4- Hafta içi yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, 

kıraathane, çay bahçesi gibi işyerleri; Sağlık Bakanlığı Covid-19  Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde 

yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak 

şekilde % 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı aynı anda bulunabilecek 

azami kişi sayısı tespit edilerek ve HES Kodu sorgulaması yapılarak , 07:00-19:00 saatleri arasında  müşteri 

kabul edilmesinin devamına ancak bu iĢyerlerinde aynı masada en fazla 2 kiĢinin aynı zamanda 

oturmasına izin verilmesine, 

 

             -Ayrıca yeme-içme yerleri 19:00-21:00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21:00-

24:00  saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 

Cumartesi ve Pazar günleri ise 10:00-20:00 saatleri arasında sadece paket servisi şeklinde hizmet verilmesine, 

 

  5-Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst 

kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler  tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin biraya gelmesine  

neden olan her türlü etkinliklere dair 02/03/2021 tarih ve 2021/12  sayılı Ġlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca 

alınan kararın devamına ancak bu tür etkinliklerin hafta sonuna denk gelmesi durumunda katılımcıların, üye 

olduklarına dair belgelerini ibraz etmek şartıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına, 

 

  6-Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi ev içi 

etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesine, 
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            7- 06/01/2021 tarih ve 2021/01 sayılı Ġlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca sinema salonlarının 

faaliyetlerinin 01/03/2021 tarihine kadar durdurulmasına dair alınan kararın 12/05/2021 tarihine kadar 

uzatılmasına, 

 

            8- Ġlçemizde internet cafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler 

için süregelen uygulamaya uygun şekilde %50 kapasite sırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak 

kaydıyla 07:00-19:00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmesine, 

   

  9-Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlere 02/03/2021 tarih ve 3514 sayılı Ġçişleri Bakanlığı 

Genelgesi ile belirlenen usul ve esasların süregelen uygulamasına aynen devam edilmesine ancak Ġlçemizde 

bu hafta sonu (3-4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında  Cumartesi ve/veya Pazar 

günleri için daha önceden tarih alınmış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar 

(katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet uygulanmasına, 

 

  Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili 

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

Kanununun 195. 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 
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