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MENGEN KAYMAKAMLIĞI 

UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ 

 

 

KARAR TARİHİ : 19/08/2020 

KARAR SAYISI  : 48 

 

 
K A R A R 

 

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 19.08.2020 tarihinde Mengen Kaymakamı Betül 

BÜYÜKKILIÇ Başkanlığında online whatsapp programı kullanılarak yapılan toplantıda 

aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

Corana (Korana) Virüsü Hk;  
 

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.  

  

Bu kapsamda; 

İlçemiz sınırları içerisinde faaliyet yürüten Şirinyazı Göleti vb. Mesire alanlarında özellikle 

tatil günlerinde gelen misafirlerin maske ve mesafe kuralına riayet etmeleri, Bolu il ve İl  

dışından gelen pozitif veya temaslı olmaları ve bu sebeple izolasyona tabi olmalarına rağmen 

gezmeye gelen şahısların olduğuna şahit olunduğundan, İl dışından gelen vatandaşların, bu 

alanlara girişlerin de ilk etapta her türlü bayramlar, hafta sonları, resmi tatillerde vb. 

günlerde Hayat Eve Sığar (HES) program kodu ile kontrol edilerek girişlerin 

sağlanmasına, temaslı ya da pozitif tespit edilen kişilerin alanlara girmesine izin verilmemesine, 

tespit edilen kişilerin yasal işlem yapılmak üzere kolluk kuvvetlerine ihbar edilmesine; 

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, 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, 
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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 

 


