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T.C 

MENGEN KAYMAKAMLIĞI 

UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ 

 

 

KARAR TARİHİ : 18/08/2020 

KARAR SAYISI  : 47 

 

 
K A R A R 

 

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 18.08.2020 tarihinde Mengen Kaymakamı Betül 

BÜYÜKKILIÇ Başkanlığında online whatsapp programı kullanılarak yapılan toplantıda aşağıdaki 

kararlar alınmıştır. 

 

Yapılan toplantıda; İlçemizin Koronavirüsle mücadele süreci ve performansı değerlendirilmiş, 

ilk aylarda Türkiye ortalamasına göre oldukça iyi olduğu ancak özellikle son iki ay (temmuz, ağustos 

ayların) da salgının yayılma hızının, pozitif vakaların, evlerinde izolasyona tabi tutulan vatandaş 

sayısının ve temaslıların hızla arttığı görülmüş, istenmeyen bu gelişmelerin yani İlçemiz genelinde 

salgının yayılmaya başlamasının ve pozitif vakaların artması, vakaların artmasının en önemli 

sebeplerinin; sünnet düğünü, nişan, kına, düğün, taziye, toplu taşıma, toplu işyerleri, cenaze işlemleri 

vb. toplu etkinliklerde katılımcıların Koronavirüsle mücadele kurallarına uymamalarından ve ilçe 

dışından gelen pozitif vaka tanımlı veya temaslılarla temaslarından kaynaklandığı anlaşıldığından 

yeni tedbirlerin bu hususlar göz önünde bulundurularak alınması uygun görülmüştür.  

  

Buna göre:  

  

A- TEMEL PRENSİPLER:  
  

Koronavirüs salgınının Ülkemiz genelinde, İlimiz ve ilçemizde ulaşmış olduğu istenmeyen 

boyutlar göz önünde bulundurularak,  

  

1- İlçe genelinde ve sahanın her noktasında denetimlerin arttırılması, çeşitlendirilmesi ve  

daha etkin şekilde yapılmasına,  

  

2- Mengen Kaymakamlığı Başkanlığında İlçe Salgın Denetim Merkezi oluşturulmasına,  

  

3- İlçe Salgın Denetim Merkezi bünyesinde Mahalle Denetim Ekipleri kurulmasına,   

  

4- İlçe genelinde vatandaşlarımız tarafından gerçekleştirilecek olan sünnet düğünü, kına, 

nişan, düğün, cenaze namazı, cenaze defin işlemleri, taziyeler vb. toplu olarak yapılması 

gelenek halinde bulunan tüm merasimlere katılımcıların sayısal olarak asgari seviyeye 

indirilmesine, süre yönünden 2 saat ile sınırlandırılmasına, 
  

5- Mevlid programlarının ikinci bir emre kadar kısıtlanmasına,  

 

6- Bilumum merasimlerin koronavirüs kurallarına uygun olarak yapılmalarını temin 

amacıyla özel giysili veya üniformalı Salgın Denetim Ekipleri’nin oluşturulmasına,  
  

7- Tüm merasimlerin  Salgın  Denetim Ekiplerinin nezaretinde kontrollü olarak 

gerçekleştirilmesine,   
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8- Kurallara uymayan veya ihmali olan kişi ve kurumlara Hıfzıssıhha Kanununun 282. 

maddesi gereğince idari işlem yapılmasına, ayrıca eylemleri suç teşkil eden şahıslar 

hakkında adli işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda 

bulunulmasına,   

  

9- Salgın Denetim Ekiplerinde; VEFA Sosyal Destek Grubu üyelerinin, din görevlilerinin, 

öğretmenlerin, okul müdürlerinin, köy ve mahalle muhtarlarının ve azalarının, apartman ve 

site yöneticilerinin de görevlendirilmesine,   

  

10- Pozitif tanılı yada temaslısı olması sebebiyle evinde izolasyona tabi olan kişilerin 

elektronik imkanlar da dahil her türlü tedbir alınarak evlerinde kalmaları temin edilerek, 

Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının mutlak suretle 

sağlanmasına,   

  

11- İlçemizdeki salgın bulaşım olaylarının büyük çoğunluğunun büyük kentlerden ilçemize 

düğün, taziye, ziyaret, gezi vb. amaçlarla gelen ziyaretçilerden kaynaklandığı 

anlaşıldığından, her türlü iletişim araçları kullanılarak vatandaşlarımızın bu hususta 

bilinçlendirilmelerine, ilçe dışından gelen şahıslarla aynı ortamda bulunmamalarının 

hiçbir temas kurmamalarının gerekliliğinin anlatılmasına,   

  

12- Ülkemiz genelinde, İlimiz ve İlçemizde koronavirüs sebebiyle vefat eden vatandaşlarımızın 

büyük çoğunluğunun kronik rahatsızlığı olan veya 65 yaş ve üzeri şahıslardan oluştuğu 

anlaşıldığından kronik rahatsızlığı olan veya 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımızın virüsten 

daha iyi korunabilmelerine yardımcı olabilmek amacıyla toplu ulaşım araçlarını 

kullanmalarının, sünnet düğünü, nişan, kına, düğün, taziye, cenaze namazı, 

pazaryerleri vs. gibi insanların topluca bulundukları faaliyet ve sosyal aktivitelere 

katılmalarının kısıtlanmasına yani bu tür aktivitelere katılmalarının engellenmesine,  

  

13- Vatandaşlarımızın yeme-içme gerekçesiyle maske takmamalarına sebebiyet verdiği 

anlaşıldığından maske çıkartılmasını önlemek amacıyla cadde ve sokaklarda sigara 

içilmesine, dondurma çekirdek vb. gıda tüketimine izin verilmemesine, 

  

14- Lokanta, restoran, kafe vb. yeme-içme mekanlarında yeme-içme eyleminin dışında mutlak 

surette maskeli olunmasına, aksi takdirde her müşterinin işletme içindeki maske-mesafe- 

hijyen vd. pandemiyle mücadele kurallarına uygun olmayan her davranışından müşteriyle 

birlikte işyeri sahiplerinin de sorumlu tutulmalarına,   

 

B- DENETİMLER:  

 

15- Ülkemiz geneline paralel olarak ilçemizde de artış gösteren koronavirüs vakalarının 

azaltılması, salgının önüne geçilmesi için her alanda denetimlerin artırılmasına, Mengen  

İlçesi genelinde sahanın her noktasına girilmesine, bu amaçla sağlık hizmetlerinin 

koordinasyonundan Mengen Kaymakamlık Başkanlığında İlçe Salgın Denetim 

Merkezinin oluşturulmasına, bu merkezde çalışacak personelin idarece Bakanlık 

genelgelerine uygun olarak belirlenmesine, Mengen Kaymakamlığının kontrol ve 

koordinesinde tüm denetim çalışmalarının programlı olarak sürdürülmesine ve çalışmaların 

rapor edilmesine,  

 

16- Evde izolasyona tabi tutulan Covid-19 tanılı ya da temaslısı bazı vatandaşlarımızın acil 

işlerini gerekçe göstermek suretiyle evde izolasyon yükümlülüklerini ihlal ettikleri, 

sosyal hayata katılmak suretiyle halk sağlığını ciddi anlamda riske ettikleri ve hastalığın 

yayılmasını hızlandırdıkları teyit edildiğinden (İçişleri Bakanlığı’nın 14.08.2020 tarih ve 

13180 sayılı genelgeleri gereğince):  
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a İzolasyona tabi pozitif tanılı ya da temaslı tüm şahısların elektronik imkanlar da 

dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak, Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen 

izolasyon koşullarına uygun olarak mutlak suretle meskenlerinde karantina 

süresince izole olarak kalmalarının sağlanmasına,   
  

b İzolasyona tabi tutulanların, güvenlik kuvvetleri ve sağlık çalışanlarının yanı sıra din 

görevlileri, muhtarlar, okul müdürleri ve VEFA Sosyal Destek Grupları tarafından 

da belli program dahilinde muhabere edilerek evlerinde kontrol altında 

tutulmalarına,   

  

c Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını 

sağlamak amacıyla, İlçe Salgın Denetim Merkezi bünyesinde; okul müdürleri, 

öğretmenler, din görevlileri, muhtarlar ve azaları, apartman ve site 

yöneticilerinden temsilciler ve kolluk personelinden oluşan Mahalle Denetim 

Ekiplerinin oluşturulmasına,   
  

d Mahalle Denetim Ekiplerinin koordinasyonunun Mengen Kaymakamlığı İlçe Salgın 

Denetim Merkezi tarafından sağlanmasına,   

  

e Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşı evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği 

tespit edilenler hakkında; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca 

idari para cezası uygulanmasına, ayrıca konusu suç teşkil eden eylemlerle ilgili Türk 

Ceza Kanununun 195. maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunularak adli 

işlemlerin başlatılmasına,   

 

C- TOPLU ETKİNLİKLER: 

 

a- Düğünler Yönünden: 

 

17- Vatandaşlarımızın toplu olarak bir araya geldikleri sünnet düğünü, nişan, kına, düğün, 

taziye, toplu ulaşım, çok sayıda kişinin bir arada çalıştıkları işyerleri, OSB vb yerler ile 

gereksiz mobilizasyonların salgının yayılım hızını aşırı şekilde artırdığı anlaşıldığından bu 

durumun önüne geçebilmek amacıyla:   

 

18- Sünnet düğünü, kına, nişan, düğün vb. topluluk oluşturacak her türlü etkinlik için kapalı 

mekanlarda yapılacak etkinliklerde mekan sahipleri tarafından, açık alanlarda yapılacak 

etkinliklerin ise etkinliği yapacak vatandaşlarımız tarafından, yapacakları 

merasimlerini etkinlik tarihlerinden en az 3 (üç) gün önce bölgesine göre  Emniyet 

Müdürlükleri’ne veya  Jandarma Komutanlıkları’na yazılı bildirimde bulunmalarına,   

 

19- Koronavirüs salgınının ülkemiz genelinde ve ilimizde gelmiş olduğu istenmeyen boyutlar 

göz önünde bulundurularak, bundan sonra açık veya kapalı alanlarda planlanacak sünnet 

düğünü, kına, nişan, düğün vb. bilumum merasimlerde yemek programlarına ve diğer 

ikramlara izin verilmemesine, bundan önceki tarihlerde kararlaştırılmış olanlardan 

vazgeçilmesinin taraflara tavsiye edilmesine, ancak önceki tarihlerde mutabakatı sağlanmış, 

taraflarca vazgeçilmesi mümkün olmayan yemek ve ikram programlarının Koronavirüs 

Denetim Ekiplerinin nezaretinde pandemiyle mücadele kurallarına sıkı sıkıya uyularak 

kontrollü şekilde uygulanmasına,  

 

20- Açık ve kapalı alanlarda düzenlenecek olan sünnet düğünü, kına, nişan, düğün vb. tüm 

etkinliklerin 2 saatle sınırlandırılmasına, söz konusu etkinliklerde sosyal mesafe 

kuralını ihlal etmeye sebebiyet verecek halay vb. eğlencelere izin verilmemesine, 
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21- Sünnet düğünü, kına, nişan, düğün vb. merasimlerde yemek programlarının konulmaması 

ve herhangi bir ikram yapılmaması yönünde kamuoyunun bilinçlendirilmesi amacıyla 

müftülük, din görevlileri, milli eğitim müdürlüğü yetkilileri, okul müdürleri, 

muhtarlar ve konuyla ilgili olabilecek tüm kişi ve kurumların sorumluluk almalarına,   
 

22- Pandemi tedbirlerine uyulma seviyesini denetlemek üzere özel kıyafet giyimli en az 2 

kontrolörden oluşan Salgın Denetim Ekipleri oluşturulmasına, bu timlerin tüm sünnet 

düğünü, kına, nişan, düğün, cenaze, defin vb. topluluk oluşturacak bilumum 

merasimlere planlı şekilde giderek Koronavirüsün bulaşmasını engellemek için alınan 

tedbirlere uyulup uyulmadığının merasim süresince kontrolünün sağlamasına,  

 

23- Her türlü mekân ve merasim sahiplerinin, düğün alanlarının ve salonlarının, güvenlik 

kameralarının alanın her yerini görecek şekilde planlamalarına, kameraların her zaman 

çalışır vaziyette bulundurulmasına, geriye dönük en az 1 aylık kayıtların tutulmasına, 

Pandemi ile mücadele kurallarına uyulup uyulmadığının kontrolü için denetim ekiplerince 

istenildiği takdirde merasim kayıtlarının güvenlik birimlerine derhal verilmesine,  

 

      b- Taziyeler Yönünden:  

 

24- Mengen İlçe Müftülüğünce Mezarlık Müdürlüğü, sağlık birimleri, din görevlileri, muhtarlar 

vd. ilgililer vasıtasıyla ilçe genelinde vefat eden her vatandaşımızın ve yakınlarına ait 

bilgilerin temin edilerek İlçe Salgın Denetim Merkezi’ne, cenaze yakınlarının bu amaçla 

görevlendirilen ekipler tarafından ziyaret edilerek Covid-19 tedbirleri konusunda 

bilgilendirilmesinin sağlanmasına,   

 

25- Salgın Denetim Ekipleri tarafından cenaze ve taziye işlemlerinin baştan sona her aşamasının 

nezaret altında tutularak pandemi kurallarına uygunluğunun denetlenmesine,  

 

26- Cenaze namazı ve defin işlemlerine sınırlı sayıda cenaze yakınının katılması ve 

taziyelerin telefonla yapılmasına yönelik bilinçlendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesine, 

bu amaçla taziye yapılacak yerlerde cenaze yakınlarının evleri de dahil olmak üzere yüz 

yüze taziye yapılmaması, bunun yerine telefonla taziyelerin bildirilmesi yönünde 

tavsiyelerde bulunulmasına, bu amaçla Cuma hutbeleri, vaazlar ve her türlü iletişim 

aracı kullanılarak bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulmasına,  
 

       c- Mesire Yerleri Yönünden: 

 

27- İlçemiz Genelindeki Şirinyazı Göleti, Sıtmapınar piknik alanı, Üç çeşmeler piknik alanı, 

Adasal piknik alanı vb. mesire alanlarının, özel kıyafetli koronavirüs Salgın Denetim 

Ekipleri tarafından bu alanların kontrol edilmesi,    

 

d-  İş Yerleri Yönünden: 
 

28- İlçemizdeki fabrika ve iş yerlerinde hastalığın yayılım hızının kontrol edilebilmesi için, iş 

yerlerinde iş yeri sahiplerince mola saatlerinin ayrıştırılmasına, vardiya sistemlerinin 

yaygınlaştırılarak aynı anda çalışan kişi sayısının seyrekleştirilmesine,  işçi 

servislerinin her servis öncesinde temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılmasına, 

dezenfeksiyon kontrolünün de ilgili firma tarafından takip edilmesine, 
 

29- Sanayi Bölgelerinde görevli iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri tarafından iş sağlığı 

kapsamında pandemiyle mücadele kuralları ve bu kurallara uyulması yönünde etkin eğitim 

çalışmalarının yürütülmesine,   
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30- İşyerlerinde pandemiyle mücadele kurallarına uyulması ve kuralların hatırlatılması 

amacıyla işyeri sahiplerince periyodik olarak çalışanların (anons yaparak, broşür 

dağıtarak, bilgilendirme yaparak vb. yöntemlerle) mesai başlangıç ve bitimlerinde ikaz 

edilmelerine,  

 

D- ÇEŞİTLİ KONULAR:  

 

31- Salgınla mücadelede yerel medyanın iletişim etkisinden daha fazla yararlanabilmek için 

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararlar ve uygulanan tedbirlerle ilgili 

olarak, işletmecilerin ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesine yönelik daha fazla yayına 

yer verilmesinin tavsiye edilmesine,  

 

32- Daha kolay test yapabilmek için ya da başka sebeplerle ikamet ettiği şehirleri dışında test 

yaptıran kişilerin pozitif çıkması halinde izolasyona tabi tutulacakları yer konusunun 

sorunlara yol açtığı anlaşıldığından, ikamet ettiği yer dışında test yaptıran kişilerden, 

sonucun pozitif çıkması halinde testi yaptırdığı şehirde izolasyona tabi tutulmasını kabul 

ettiğine dair  taahhütname alınmasına,   

 

33- Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 15.5.2020 tarih ve 33 nolu kararı ile “Kontrollü Sosyal 

Yaşam Süreci kapsamında il ve ilçelerimizin tamamında, tüm vatandaşlarımızın 

ikametleri dışında bulunacakları sokak, cadde, meydan, her türlü iş yeri, market, 

pazar, ticari/hususi toplu taşıma araçları vb tüm alanlarda ağız ve burunu kapatacak 

şekilde standartlara uygun biçimde maske takmalarına, aynı şekilde belirtilen 

yerlerde sosyal mesafe kurallarına uyarak, kalabalık ortamlar oluşturulmadan 

hareket edilmesine” dair karar alınmış olmasına rağmen, cadde ve sokaklarda muhtelif 

yiyecek/içecek tüketmek gerekçesiyle maske takma kuralının ihlal edildiği anlaşıldığından, 

bundan böyle cadde ve sokaklarda yürür vaziyette veya oturarak sigara içilmesine, 

dondurma ve çekirdek dâhil yeme/içme işlemlerine izin verilmemesine,   

 

34- Lokanta, restoran, kafe vb. yeme-içme mekanlarında yeme-içme eyleminin dışında mutlak 

surette maskeli olunmasına, aksi takdirde her müşterinin işletme içindeki maske-mesafe- 

hijyen vd. pandemiyle mücadele kurallarına uygun olmayan her davranışından müşteriyle 

birlikte işyeri sahiplerinin de sorumlu tutulmalarına,   

 

35- Denetim elemanlarınca işletmelerde yapılan denetimlerde koronavirüs ile mücadele 

kurallarına en fazla uydukları tespit edilen işletme sahiplerinin uygun imkanlar 

dahilinde taltif edilmelerine,  
 

 

 

 

 

Mengen Kaymakamlığı tarafından Mengen Belediye Başkanlığı ile iş birliği içinde ilgili 

mevzuat hükümleri çerçevesinde yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin gerekli çalışmaların/tedbirlerin 

ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve ilgili kişi ve kurumlarca yetkili makamlarca verilecek 

görev ve talimatlara titizlikle uyulmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,  

   

Usulüne göre alınan ve ilan edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlere 

veya kararlara muhalefet eden gerçek şahıslara, işyerlerine, tüzel kişilere ve işverenlere ise her 

durumda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi 

başta olmak üzere; aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, 
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konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin başlatılması için Cumhuriyet 

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, adli ve idari iş ve işlemlerin kolluk kuvvetleri (İlçe 

Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı) marifetiyle de yerine getirilebilmesine, 

İşbu kararda belirtilen tedbir ve sınırlamaların yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe 

girmesine,  

Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.  

 

 

               BAŞKAN      ÜYE    ÜYE 

       Betül BÜYÜKKILIÇ       Gülhan ÜÇER                              Dr. Ebru ÖZTÜRK 

        Mengen Kaymakamı      Belediye Başkan V.           Başhekim  

                                             

 

 

 

 

 

 

 

           ÜYE                  ÜYE 

                            Emine Selcen SALIŞ                                   Ecz. Kazım DEMİROK 

                     İlçe Tarım Ve Orman Müdür V.                                        Serbest Eczacı 

 

 

          

 


