
 

 

   

               

 

           KARAR NO:13 

           KARAR TARİHİ:12.03.2021 

 

 

İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL  KARARI 

 
               İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23.maddesine istinaden 

Bafra Kaymakamı Cevdet ERTÜRKMEN başkanlığında 12.03.2021 tarihinde İlçemizde Koronavirüs’e 

(COVİD-19) karşı alınacak önlemler ile ilgili görüşmek üzere toplanmıştır. 

    Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nca, ülkemiz genelini kapsayacak şekilde COVID-19 salgını 

ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda tespit edilen kriterlerdeki risk durumuna göre iller, düşük, orta, 

yüksek ve çok yüksek olmak üzere 4 ayrı risk grubuna ayrılmıştır. Taşıdığı riske göre gruplandırılan illerin 

“Yeni Kontrollü Normalleşme Süreci”nde uygulayacağı temel usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı ve 

Koronavirus Bilimsel Danışma Kurulu tarafından belirlenmiş ve İçişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili 

genelgesiyle duyurulmuştur. 

  Bafra İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ilçemizde salgının etkilerini en aza indirmek, vatandaşlarımızı 

hastalığın istenmeyen etkilerinden korumak amacıyla  aşağıda belirtilen konularda yeni tedbirler alınarak 

uygulanmasına karar vermiştir. 

    Bu kapsamda; 

1-İlçemizde yapılan filyasyon ve denetim çalışmalarında COVID-19 hastası olduğu tespit edilen kişinin, 

kendisiyle temaslı olan kişileri filyasyon ve denetim ekiplerinde görev yapan personele bildirmemesi 

durumunda Türk Ceza Kanunu’nun “Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma”yı 

düzenleyen 195. maddesine göre işlem tesis edilmesine, ayrıca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. 

maddesine göre  idari para cezası uygulanmasına, 

2-İlk, orta ve lise dereceli eğitim-öğretim kurumlarında, öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin okul başlangıç 

ve bitiş saatleri arasında okul bahçesi dışına çıkmalarının okul idarelerince yasaklanmasına, okul idarelerinin 

konuyla ilgili gerekli tedbirleri almasına, 

             3-Faaliyetleri 15 Mart 2021 tarihine kadar durdurulan özel beden eğitimi ve spor 

salonlarının/tesislerinin faaliyetlerinin durdurulma süresinin 01 Nisan 2021 tarihine kadar uzatılmasına, 

4-Cenazelerin defnedileceği mezarlıkta kılınacak cenaze namazlarında ve cenaze defin işlemleri sırasında, 

cenazelere katılacak kişi sayısı ( en fazla 30 kişi ) ile ilgili denetimlerde uygulanacak tedbirlerin ilgili  

muhtarlar ve din görevlilerine  tebliğ edilmesine, 

             5-Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından cenaze törenleri için kurulan taziye çadırlarının 

kurulmasına izin verilmemesine, 

             6- İlçemizde düzenlenecek nikâh şeklindeki düğünlerde süre ve katılacak kişi sayısı denetimlerinin kolluk 

kuvvetleri ve ilgili mahalle muhtarları tarafından yapılmasına, 

7-Başkanlığınca park, bahçe ve sahil şeritlerinde yer alan dinlenme yerlerindeki bank vb. oturma yerlerine 

kullanılmaması amacıyla pandemi kurallarına uygun olacak şekilde (topluluk halde bulunmanın önleneceği 

ve fiziksel mesafenin korunacağı şekilde) şerit çekilmesine, 

8-İlçemizin çeşitli yerlerinde reklam amacıyla kullanılan bilboardlar ve raket panolarda  COVID-19 salgını 

ile ilgili toplumun genelini ilgilendiren konularda uyarıcı, bilgilendirici görsel materyalleri kullanmalarının 

sağlanmasına,   

9-İlçemizde bulunan zincir marketler ve zincir mağazaların personelinin ve müşterilerin mağaza/market 

girişlerinde HES kodu sorgulamasının yapılmasına, yapılan sorgulama sonucunda riskli bulunan 

vatandaşların 112 ile irtibata geçilerek Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu’na transferlerinin sağlanmasına, 

ayrıca yapılan sorgulama sonuçlarının her hafta Cuma günü mesai bitimine kadar İlçe Salgın Denetim 

Merkezlerine bildirilmesine, 

             10-Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saat dilimlerinde zincir ve büyük marketlerin otoparklarının 

kullanıma kapatılmasına, 

11-İlçemizde bulunan otogar girişinde HES kodu sorgulaması yapılmasına, yapılan sorgulama sonucunda 

riskli bulunan vatandaşların 112 ile irtibata geçilerek Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu’na transferlerinin 

sağlanmasına, ayrıca yapılan sorgulama sonuçlarının her hafta Cuma günü mesai bitimine kadar İlçe Salgın 

Denetim Merkezlerine bildirilmesine, 



 

 

             12-Yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca düzenlenen B1, B2,  

D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda HES kodu sorgulamasının yapılmasına, 

             13-İlçelerimizin giriş ve çıkışlarında polis ve jandarma noktalarının sayıca artırılmasına, yapılan 

denetimlerde araç içinde bulunan kişilerin HES kodu sorgulamasının yapılmasına, yapılan sorgulama 

sonucunda riskli bulunan vatandaşların 112 ile irtibata geçilerek Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu’na 

transferlerinin sağlanmasına, 

             14-İlçemiz merkezden bağlı mahalli bölgelere gidişlerde,  mahalle vb. girişlerinde ilgili yerel yönetimlerin 

kolluk kuvvetlerinin de katılımıyla HES kodu sorgulaması yapmalarına, yapılan sorgulama sonucunda 

riskli bulunan vatandaşların 112 ile irtibata geçilerek Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu’na transferlerinin 

sağlanmasına,  

15-İlçemizde bulunan düğün salonlarının girişlerinde HES kodu sorgulamasının yapılmasına, 

             16-Müftülüğe bağlı yatılı Kuran kurslarında görevli personelin her ay PCR testlerinin yapılmasına, 

             17-Taşımalı eğitimle gelen öğrencilere  ara öğün veya öğle yemeği verilmesine, 

      Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, 

      Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari 

para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem 

yapılmasına, 

      Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında 

gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 

 

                  Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

                BAŞKAN                                           ÜYE                                                   ÜYE                           

                Cevdet ERTÜRKMEN                      Hamit KILIÇ                                      Dr.Aytaç AKIN        

                Bafra Kaymakamı                              Belediye Başkanı                                İlçe Sağlık Müdürü 

 

 

 

 

 

               ÜYE                                                     ÜYE                                                  ÜYE 

               Mehmet Ali KATİPOĞLU                  Canan SOĞUK                                  Ecz.Turgay KUŞDİL                      

               İlçe Milli Eğitim Md.                           İlçe Tarım ve Orman Md.V               Eczacılar Odası Temsilcisi   

 

 

 

                               

 

                                              ÜYE                                                                  ÜYE 

                                              Uz.Dr.Şafak AYGÜL                                       Volkan ÜNLÜ                                                   

                                              Serbest Tabip (Medibafra  Hastanesi)              Saski Bafra Şube Müd.                                  

                                                                                                                             

 

      

 


