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MENGEN KAYMAKAMLIĞI 

UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ 

 

 

KARAR TARİHİ : 02/10/2020 

KARAR SAYISI  : 55 

 

 
K A R A R 

 

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 02.10.2020 tarihinde Mengen Kaymakamı Betül 

BÜYÜKKILIÇ Başkanlığında yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

Corana (Korana) Virüsü Hk;  
 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 02.10.2020 tarih ve E.16230 sayılı 

yazılarından da anlaşıldığı gibi Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 

oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım 

hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, 

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararının alınarak uygulamaya 

geçirildiği,  

Dünyada halen Covid-19 salgını ve vaka artışlarının devam ettiği, özellikle Avrupa kıtasında 

salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı, birçok Avrupa ülkesinde kişilerin toplu olarak bir araya 

gelmelerine yönelik yeni kısıtlamalara gidildiği,  

Bu çerçevede, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca, 

T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 02.10.2020 tarih 16230 sayılı genelgesi gereğince, T.C, Sağlık 

Bakanlığının yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda;  

  Mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, 02.10.2020 tarihinden itibaren sivil 

toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, 

(Barolar, Tabip Odaları, Mimar ve Mühendisler Odaları vb.) birlikler ve kooperatifler 

(Ziraat Odaları vb.) tarafından düzenlenecek her türlü seçim, genel kurul toplantısı vb. 

etkinliklerin ikinci bir karamkadar ertelenmesine,  

 
    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, 

 İşbu kararda belirtilen tedbir ve sınırlamaların yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe 

girmesine,  
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 Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.  

 

 

 

                BAŞKAN      ÜYE    ÜYE 

       Betül BÜYÜKKILIÇ      Turhan BULUT                            Dr. Ebru ÖZTÜRK 

        Mengen Kaymakamı      Belediye Başkanı           Başhekim  

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

           ÜYE                  ÜYE 

                                  Semih TATLI                                   Ecz. Kazım DEMİROK 

                     İlçe Tarım Ve Orman Müdür V.                                        Serbest Eczacı 


