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T.C 

MENGEN KAYMAKAMLIĞI 

UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ 

 

 

KARAR TARİHİ : 16/10/2020 

KARAR SAYISI  : 58 

 

 
K A R A R 

 

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 16.10.2020 tarihinde Mengen Kaymakamı Betül 

BÜYÜKKILIÇ Başkanlığında yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

Corana (Korana) Virüsü Hk;  
 

1. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 25.09.2020 tarih ve E.13501095 sayılı yazısı gereğince; 

Yüksek Öğretim Kurulu'na bağlı üniversitelerdeki öğrenciler ile Milli Eğitim Bakanlığı'na 

bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetleri gerçekleştiren kamu veya özel eğitim kurumlarında 

öğrenimlerini sürdüren öğrencilerimizin, 2020-2021 eğitim öğretim yılı içerisinde yapılması 

zorunlu mesleki eğitim/staj uygulamalarını; İşletmenin talebi, öğrenci başvuru dilekçesi 

(18 yaş altı öğrenciler için velisinin dilekçesi), eğitim kurumunun zorunlu staj belgesi ile, 

Covid-19 salgınına yönelik tedbirlerin işletmeler tarafından alınması ve beceri 

eğitimi/staj çalışması esnasında maske kullanımı, sosyal mesafe, temizlik kuralları ve 

pandemi tedbirleriyle ilgili alınmış olan tüm kurallara riayet etmek koşuluyla 

yapabilmelerine,  

 

2. Hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin toplumdan izole edilmesi 

Koronavirüs salgınıyla mücadelede üzerinde durulması gereken önemli hususlardan biri olup 

bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki 

kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalarının temin edilmesi amacıyla Sağlık 

Bakanlığınca “Hayat Eve Sığar (HES)” uygulaması geliştirilmiş olup HES koduna göre 

kişilerin takibinin sağlanması önem arz etmektedir.  

Bu amaçla;  

a) İlimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde ve randevu alınma işlemlerinde 

HES kodu sorgulaması yapılmasına,  

 

b) Covid-19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlarımızın kamu 

kurum ve kuruluşlarına girişine izin verilmemesine, 

  

c) Covid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine 

bildirilmesine rağmen, izolasyon şartına uymayarak dışarı çıktığı tespit edilen kişilerin 

bilgilerinin gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda 

bulunulması için kolluk kuvvetlerine bildirilmesine, 

  

d) İlimiz genelinde ilk defa uygulanacak olması, her vatandaşımızın elektronik malzemelere 

yeterince vukufiyetinin olmaması, uygun yakınlarının da bulunamayabileceği göz önünde 

bulundurularak vatandaşlarımızın mağduriyetine sebep olunmaması amacıyla 
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15.10.2020 tarihinden itibaren 15 gün süreyle (tespit edilen herhangi bir pozitif 

vakayla ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılması kaydıyla) deneme nitelikli HES kodu 

uygulanmasına, 15. günü müteakiben (2 Kasım 2020 tarihinden itibaren) 

uygulamanın tüm birimlerde hayata geçirilmesine,  

 
    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,  

 Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.  

 

 

 

                BAŞKAN      ÜYE    ÜYE 

       Betül BÜYÜKKILIÇ      Turhan BULUT                            Dr. Ebru ÖZTÜRK 

        Mengen Kaymakamı      Belediye Başkanı           Başhekim  

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

           ÜYE                  ÜYE 

                          Emine Selcen SALIŞ                                   Ecz. Kazım DEMİROK 

                     İlçe Tarım Ve Orman Müdür V.                                        Serbest Eczacı 


