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T.C 

MENGEN KAYMAKAMLIĞI 

UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ 

 

 

KARAR TARİHİ : 14/09/2020 

KARAR SAYISI  : 51 

 

 
K A R A R 

 

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 14.09.2020 tarihinde Mengen Kaymakamı Betül 

BÜYÜKKILIÇ Başkanlığında yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

Corana (Korana) Virüsü Hk;  
  

T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 01.06.2020 tarih 8567 sayılı genelgesi ve İlce Umumi Hıfzıssıhha 

Meclisimiz 02.06.2020 tarih 28 nolu kararıyla şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığına 

ilişkin düzenlemeler yapıldığı, T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 30.05.2020 tarih 8556 sayılı, 

02.06.2020 tarih 8591 sayılı genelgeleri ve İlce Umumi Hıfzıssıhha Meclisimiz 01.06.2020 tarih 

26 nolu, 08.06.2020 tarih 31 nolu kararlarıyla da lokanta restoran, kafe ve benzeri işletmelerin 

Müzik faaliyetlerine kısıtlama getirildiği teyid edilmiştir.  

Gelinen aşamada; başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet 

edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle; 

07.09.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı 

Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda, T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 08.09.2020 tarih 14533 

sayılı genelgesi gereğince;  

1. Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma 

yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı 

şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmamasına, 

  

Bunların dışında kalan koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu 

taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına uymak kaydıyla en fazla 5 

kişi olmak üzere ayakta yolcu alınabilmesine,  

 

Koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını 

belirtir. levha/tabelanın herkesin görebileceği şekilde asılmasına ve ayaktaki yolcuların 

durabileceği yerlerin fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirlenmesine, 

  

2. Restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra Müzik 

yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin 

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, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin başlatılması için 

Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, adli ve idari iş ve işlemlerin kolluk 
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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 

                                  Semih TATLI                                   Ecz. Kazım DEMİROK 

                     İlçe Tarım Ve Orman Müdür V.                                        Serbest Eczacı 


