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HIFZISSIHHA MECLĠS KARARI 

 

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

gereği 25/03/2021 tarihinde Kaymakam Hasan YAMAN'ın BaĢkanlığı'nda Belediye BaĢkanı M. 

Talat BAKKALCIOĞLU, Ġlçe Sağlık Müdürü Dr. BüĢra ÖZMEN, Ġlçe Milli Eğitim Müdürü 

Mahmut DEMĠR, Ġlçe Tarım ve Orman Müdür V. Ġsmail AKSU, Bozüyük Devlet Hastanesi 

BaĢhekimi Op. Dr. Ġlhan ZENCĠRCĠ, Serbest Eczacı  Muharrem Can PERĠ’nin  iĢtiraki ile toplandı. 

 1 Mart 2021 günü Sayın CumhurbaĢkanımız baĢkanlığında toplanan Kabine’de ; yeni 

kontrollü normalleĢme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim 

Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiĢtir.  

 Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 4 

ayrı risk grubuna (düĢük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri 

risk gruplarına göre belirlenmiĢtir. Ġlimizde Covid-19 Pandemisi nedeniyle pandeminin seyrini 

etkileyen faktörler ve bunlara yönelik alınması gereken tedbirler aĢağıda belirtilmiĢtir. Bu 

kapsamda;  

 1. Okul giriĢlerinde, okul idaresi tarafından tüm öğrencilerin HES kodu ve semptom 

sorgulaması yapılmasına, semptomu olan öğrencilerin velisine bilgi verilmesine ve ailelerin 

semptomu olan çocuklarını okula göndermemesine, özellikle anaokulu, 1-2-3-4. sınıflarda okul 

çıkıĢlarında çıkıĢ saatlerinin kalabalığa neden olmayacak Ģekilde planlanmasına, 

  2. Ġlk, orta ve lise dereceli eğitim öğretim kurumlarında, öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin 

okul baĢlangıç ve bitiĢ saatleri arasında okul bahçesi dıĢına çıkmalarının okul idarelerince izin 

verilmemesine, okul idareleri tarafından konuyla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasına, 

 3. Ġlçemiz genelindeki tüm okul ve pansiyonların Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 

kurulacak ekiplerce pandemi tedbirlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesine, denetimde tespit 

edilen eksikliklerin raporlanmasına, eksiklerin giderilmesine yönelik takip edilmesine, 

 4. Ġlçemiz genelinde taksi, öğrenci/iĢçi/personel servisi, dolmuĢ, otobüs gibi yolcu 

taĢımacılığı yapan tüm araçlarda yolcuların araca binerken el dezenfektanlarının kullanmalarının 

sağlanmasına, tüm yolcuların ve Ģoförün maske takmasına, Ģoförün bu sürecin takibinden, gerekli 

tedbirlerin alınmasından ve uygulanmasından sorumlu tutulmasına, bu süreçte ġoförler ve 

Otomobilciler Odası tarafından oluĢturulan ekiplerce takiplerinin yapılmasına, kolluk kuvvetleri 

tarafından rastgele yolcuların HES kodunun sorgulanmasına, 

 5. Ġlçemizde faaliyet sürdüren özel beden eğitimi ve spor salonlarından / tesislerinden hizmet 

alan müĢterilerin HES kodu sorgulamasının yapılmasına, 

 6. Ġlçemiz, belde ve nüfus yoğunluğu olan köylerimizin giriĢ-çıkıĢlarında polis ve jandarma 

noktalarında denetimlerin sıklaĢtırılmasına, yapılan denetimlerde araç içinde bulunan kiĢilerin ve 

diğer denetimlerde de rastgele HES kodu sorgulamasının yapılmasına ve riskli bulunan kiĢilerin 112 

ile irtibata geçilerek Ertuğrulgazi KYK yurduna transferinin sağlanmasına, 

 

 



T.C. 

BOZÜYÜK KAYMAKAMLIĞI 

Ġlçe Sağlık Müdürlüğü 
 

KARAR NO: 2021/19                               KARAR TARĠHĠ:25/03/2021 

 

 7. Ġlçemiz tüm iĢ yeri ve binaların önünde /giriĢinde, iki veya daha fazla kiĢinin bir arada 

oturarak ya da ayak üstü sohbetlerin yapılmaması için Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından gerekli 

uyarıcı/bilgilendirici faaliyetlerde bulunulmasına, kolluk kuvvetleri tarafından rastgele HES kodu 

sorgulanmasına, 

 8. Ġlçemizde iller arası seyahat eden otobüs firmalarında seyahat edecek yolcuların otobüs 

hareket etmeden önce HES kodunun tekrar sorgulanmasına, 

 9. Pazaryerlerinin pandemi kuralları çerçevesinde tüm denetim ekipleri (zabıta, kolluk 

kuvvetleri, ĠSDEM) tarafından denetlenerek, rasgele HES kodu sorgulamasının yapılmasına, 

 10. Pozitif vaka tespit edilen apartman, site, müstakil konutlarda ikamet edenlere izolasyon 

ve karantina kararı uygulanmasına, konutun ya da binanın kapısına kolluk kuvvetlerince binanın/ 

konutun karantinaya alındığına dair duyurunun asılmasına, karantina bitiminde duyurunun yine 

kolluk kuvvetlerince kaldırılmasına, 

 11. Kafe, pastane, restorant, lokanta gibi yerlerde doğum günü, kına, niĢan, maç izlenmesi, 

cenaze, mevlid, taziye gibi toplu olarak bir arada bulunmasına neden olacak etkinlilere izin 

verilmemesi, aynı hususta muhtarlar, apartman /site yöneticilerinin kendi sorumluluk alanlarında 

uyarıcı / bilgilendirici faaliyetlerde bulunmalarına ve direnç ile karĢılaĢtıkları durumlarda kolluk 

kuvvetlerine bildirmelerine, 

 12.Çok sayıda iĢçi çalıĢtıran iĢletmelerde pandemi kurallarına uygun hareket edilip 

edilmediğinin kolluk birimleri ile sivil Pandemi denetim ekiplerinin yanı sıra Ticaret Sanayi Odası 

BaĢkanlığı ve OSB BaĢkanlığınca ekipler oluĢturularak gerekli kontrol ve denetimlerin yapılmasına,  

 13.Tüm kamu ve kuruluĢlarında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması ve kapalı 

alanlarda ikramda bulunulmaması konusunda idari birimler tarafından sürekli takibinin yapılmasına, 

 14. Ġlçemizde yapılan türbe ziyaretleri gibi turistik alanlarda Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 

kolluk ve zabıta tarafından HES kodu sorgulanmasının yapılmasına, 

 15. Berber, kuaför ve güzellik salonlarında, çalıĢan ve müĢteri ayırımı yapılmaksızın 

iĢyerlerine giriĢte HES kodu sorgulanmasına, riskli olanların kolluk kuvvetlerine bildirilmesine, 

 16. Düğün, nikah merasimlerinde, internet kafe giriĢlerinde HES sorgulamasının 

yapılmasına, Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 

Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari iĢlem tesis edilmesi ve konusu suç teĢkil eden 

davranıĢlara iliĢkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli iĢlemlerin 

baĢlatılmasına; 

 

   Oy birliğiyle karar verilmiĢtir. 
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        BAġKAN                                                ÜYE                                                       ÜYE  

   Hasan YAMAN                         M. Talat BAKKALCIOĞLU                         Dr. BüĢra ÖZMEN 

       Kaymakamı                                   Belediye BaĢkanı                                    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.                          BaĢhekimi 

 

                                                                         

               ÜYE                                                        

    Muharrem Can PERĠ 

        Serbest Eczacı 


