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HIFZISSIHHA MECLĠS KARARI 

 

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

maddeleri gereği 12/02/2021 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. 

Koronavirüs (Covid-19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluĢturduğu riski 

yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol 

altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel 

prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik 

uyulması gereken kurallar ve önlemler salgınla mücadelenin baĢarısı açısından büyük önem arz 

etmektedir. 

Koronavirüs salgını mücadele kapsamında 01/02/2021 tarihinde Sayın 

CumhurbaĢkanımızın baĢkanlığında toplanan CumhurbaĢkanlığı Kabinesinde yüz yüze eğitime 

kademeli olarak baĢlanılması kararı alınmıĢtı. Alınan karar doğrultusunda Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın 05/02/2021 tarih ve 20218459 sayılı yazılarıyla 15 ġubat’tan itibaren kademeli olarak 

yüz yüze eğitime geçilmesine dair sürecin detayları belirlenmiĢtir.  

Gerek 15 ġubat tarihinden itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek olması 

gerekse yarıyıl tatilinin sona ermesi nedeniyle baĢta öğretmenler olmak üzere eğitim-öğretim 

personelinin bu hafta sonu Ģehirlerarası seyahatlerinde bir yoğunluk oluĢabileceği 

değerlendirilmektedir. Bu kapsamda; 

 30/11/2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgeye istinaden alınan 01/12/2020 tarih ve 2020/89 

sayılı Hıfzısıhha Meclis Kararı ile getirilen “sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde 

yapılacak Ģehirlerarası yolculuklarda (toplu ulaĢım araçlarıyla yapılanlar hariç) seyahat izin belgesi 

alınması zorunluluğu” Ģartından; görev yaptıkları yer dıĢında bulunan öğretmenler ile diğer eğitim 

personelinin 13 -14 ġubat 2021 tarihlerinde özel araçlarıyla yapacakları Ģehirlerarası seyahatlerin 

muaf tutulması ve denetimler sırasında öğretmen/personel kimlik kartlarını ibraz ederek aile 

bireyleri ile birlikte görev yerlerine özel araçlarıyla seyahat edebilmelerine, 

 Ġlçemiz sınırları içerisinde uygulamanın yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde 

yürütülmesine, 

 Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa 

meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara 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 birliği ile karar verilmiĢtir. 
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        BAġKAN                                            ÜYE                                                   ÜYE  

  Hasan YAMAN                       M. Talat BAKKALCIOĞLU                    Dr. BüĢra ÖZMEN          

       Kaymakam                                   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 
 
 
 
 
 
 


