
İLÇE HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI 

 
KARAR NO   : 2021/12 

KARAR TARİHİ  : 23.03.2021 

  

İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 23.03.2021 tarihinde saat 09.00’da Ağlı Kaymakam vekili 

Mehmet Akif  TEMUR  başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyeleri 

katılımıyla toplanarak, gündemdeki konular karara bağlanmıştır. 

GÜNDEM: 

İlçemizde yeni kontrollü normalleşme sürecinde Okul Çağı İşitme Tarama Programı (OÇİTP) 

hususunu görüşmek. 

KARARLAR:  

Okul Çağı İşitme Tarama Programında (OÇİTP), okul çağı çocuklarda sık görülen işitme 

tarama kayıplarının erken tanılanması ve gerekli tedavilerinin sağlanabilmesi amacıyla ilçedeki 

kamu/özel ilkokullarında eğitim gören 1. sınıf öğrencileri, Toplum Sağlığı Merkezi’nde görevli 

ebe/hemşire/sağlık memuru tarafından tarama odyometre cihazı ile okullarda taranmaktadır. 

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 09.03.2021 tarihli ve E-67414668- 

234.01.03-139 sayılı yazısında; “Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması 

gereken tedbirler ile uyulacak kurallar, risk gruplarına göre belirlenmiş olmakla birlikte; okul çağı 

işitme tarama çalışmalarının nerede (Okullarda ya da Toplum Sağlığı Merkezinde), ne zaman ve hangi 

tedbirler altında yapılacağı hususunun İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca değerlendirilmesinin uygun 

olacağı kanaatine varılmıştır.” şeklinde belirtilmiştir.  

İl Sağlık Müdürlüğünün talebi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23 ve 27’nci maddeleri 

kapsamında; 

 1. Tarama çalışmalarının maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun bir şekilde, 29.03.2021 

tarihinden itibaren planlanarak okul müdürlüklerince hazırlanan ve uygun görülen sessiz bir odada 

yapılmasına, 

 2. Okullarda ulaşılamayan çocukların, Toplum Sağlığı Merkezi ile İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü koordinasyonunda, randevuların yoğunluk oluşturmayacak şekilde ebeveyn gözetiminde 

planlanıp, Toplum Sağlığı Merkezine getirilmesi ve sessiz bir odada taramalarının yapılmasına, 

 3. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi ve 

Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Rehberi doğrultusunda gerekli önlemlerin alınmasına, her tarama 

sonrası tarama odyometre cihazı ve kullanılan aksesuarların % 70 alkol solüsyonu ile temizlenmesine, 

Karar verilmiştir. 

İş bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan 

kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması 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 verildi. 

 

                  

 


