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T.C 

MENGEN KAYMAKAMLIĞI 

UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ 

 

 

KARAR TARİHİ : 11/06/2020 

KARAR SAYISI  : 32 

 
K A R A R 

 

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 11.06.2020 tarihinde Mengen Kaymakamı Betül 

BÜYÜKKILIÇ Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

  

Yapılan toplantıda; 

Koronavirüs salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının 

azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler 

doğrultusunda kontrollü sosyal hayat sürecine geçilerek, Sayın Cumhurbaşkanımızın 

Başkanlığında 09.06.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde; lokanta, restoran, 

kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi ve dernek lokalleri gibi işletmelerin kapanış 

saatlerinin 24.00’a kadar uzatılması ile 18 yaş altı ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa 

çıkma kısıtlamasının kaldırılması/esnetilmesi hususlarının değerlendirildiği teyit edildi. 

T.C. İçişleri Bakanlığı 30.05.2020 tarih, 8556 sayılı ve 02.06.2020 tarih, 8591 sayılı  

genelgeleri ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 01.06.2020 tarih 26 nolu, 05.06.2020 tarih 

30 nolu  ve 08.06.2020 tarih 31 nolu kararlarıyla: 

Lokanta veya restoran, pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, dernek 

lokalleri ve çay bahçelerinin faaliyetlerinin saat 22:00’a kadar sürdürebildiği, söz konusu 

işletmelerin saat 22.00’dan sonra temizlik, ertesi güne hazırlık vb. nedenlerle müşteri almamak 

kaydıyla hazırlık yapabilmeleri, faaliyetinin niteliği gereği gel al ya da eve servis şeklinde 

hizmet verecek lokanta ve restoranların faaliyetlerinin 24.00’e kadar sürdürebildiği, 

T.C. İçişleri Bakanlığı 22.03.2020 tarih 5762 sayılı, 03.04.2020 tarih 6235 sayılı, 

29.05.2020 tarih 8483 sayılı, 30.05.2020 tarih 8558 sayılı genelgeleri ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha 

Meclisimizin 21.03.2020 tarih 8 nolu, 06.04.2020 tarih 14 nolu, 27.05.2020 tarih 24 nolu, 

01.06.2020 tarih 25 nolu, 01.06.2020 tarih 27 nolu kararlarıyla:  

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş ve altı gençlerimizin sokağa çıkmalarının 

kısıtlandığı, istisnai durumlar, belli sürelerde sokağa çıkış izinleri, 18-20 yaş aralığındaki 

gençlerimiz için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı, 

Bu defa İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 

inci maddeleri uyarınca, T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 09.06.2020 tarih 9137 sayılı ve 10.06.2020 

tarih ve 9138 sayılı genelgeleri gereğince;  

1. Pandemi süresince alınan tedbirlerle salgının yayılma ve vaka artış hızının düşüşe geçmesi, 

yaz mevsimine geçişle birlikte günlerin uzaması, iç turizmde yaşanan hareketlilik sonucu 

restoran, lokanta, kafeterya, kıraathane vb. işletmelerce sunulan hizmetlere duyulan 

ihtiyacın artması nedeniyle bahse konu işletmelerin kapanış saatlerinin 09.06.2020 

tarihinden itibaren saat 24.00’a uzatılmasına, 
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2. 18 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının küçük 

çocukların ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırılmasına,  

 

3. Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 

saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 

dışarı çıkabilmelerine,  

 

4. İlçe Hıfzıssıhha Meclisimizce 27.03.2020 tarih ve 11 nolu kararıyla alınan “Pazar/satış 

yerleri en geç saat 19:00’a kadar faaliyet yürütmesine” hükmünün, yaz mevsimiyle 

birlikte günlerin uzaması sebebiyle pazaryerlerinin 19:00 olarak belirlenen kapanış 

saatinin 20:30 olarak belirlenmesine,  

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, 

 

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Mülki idare Amirler tarafından Mengen ve 

Gökçesu Belde Belediyesi ile işbirliği içinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli 

çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve ilgili kişi ve kurumların yetkili 

makamlarca verilecek görev ve talimatlara titizlikle uyulmasına, uygulamada herhangi bir 

aksaklığa meydan verilmemesine; 

     

 Oy birliği ile karar verilmiştir 

 

 

 

           BAŞKAN                                   ÜYE                                          ÜYE 

   Betül BÜYÜKKILIÇ                   Turhan BULUT                                Dr. Ebru ÖZTÜRK 

  Mengen Kaymakamı                    Belediye Başkanı                                    Başhekim  
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