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 T.C 

MENGEN KAYMAKAMLIĞI 

UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ 

 

 

KARAR TARİHİ : 13/11/2020 

KARAR SAYISI  : 62 

 

 
K A R A R 

 

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 13.11.2020 tarihinde Mengen Kaymakamı Betül 

BÜYÜKKILIÇ Başkanlığında yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

Corana (Korana) Virüsü Hk;  

 

 Koranavirüs (Covid19) 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 kararı alınarak uygulamaya 

geçirildiği, 

 İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan 

temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde 

bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği, 

bununla beraber pandemi ile mücadelede etkinliğin arttırılabilmesi için ek tedbirlerin alınması 

gerektiği değerlendirilmiştir. 

  

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

T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 11.11.2020 tarih ve 18579 sayılı genelgeleri gereğince; 

 

1. Meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, 

bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) herhangi 

istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirildiği,  

Ancak özellikle vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, 

sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle bazı kişilerin maskelerini 

çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıkları görüldüğünden; 

Bolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 18.08.2020 tarih 65 nolu kararıyla alınan,  

“Vatandaşlarımızın yeme-içme gerekçesiyle maske takmamalarına sebebiyet verdiği 

anlaşıldığından maske çıkartılmasını önlemek amacıyla cadde ve sokaklarda sigara 

içilmesine, dondurma çekirdek vb. gıda tüketimine izin verilmemesine” hükmünün T.C. 

İçişleri Bakanlığı’nın 11.11.2020 tarih ve 18579 sayılı genelgeleri gereğince 
yenilenerek, vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve 

sokaklar (özellikle trafiğe kapalı alanlar), meydanlar, mahalle semt pazarları, toplu 

taşıma araç durakları gibi yerlerde sigara içilmesine izin verilmemesine, dondurma 

çekirdek vb. gıda tüketimine izin verilmemesine, kararının uygulanmasına; 

 

 

 

1. Virüs bulaşması sebebiyle hastaneye yatan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun 

65 yaş ve üzeri kişilerden oluşması sebebiyle, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın gün 
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içerisinde saat 10:00-16:00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında 

sokağa çıkmamalarına, 

 

 10:00-16:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üzeri 

 vatandaşlarımızdan; 

 

a. Kamu görevinin niteliği mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin 

sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık 

çalışanları, eczacılar, seçimle iş başına gelmiş kamu görevlileri, sosyal hizmet 

kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere kamu görevlileri,  

 

b. İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, serbest meslek sahipleri ile 

çalışanlardan; durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, 

vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda veya birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler 

ile meslek odaları başkanlarının muaf tutulmasına,  

 

c. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 04.11.2020 tarih ve 79 nolu kararıyla alınan 

“65 yaş üstü vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını kendileri karşılayabilmeleri 

amacıyla şehir içi toplu taşıma araçlarına yolcu yoğunluğunun en az olduğu 

saatler olan 10:00-12:00 ile 14:00-16:00 saatleri arasında binebilmesine izin 

verilmesine,” hükmünün 10:00–16:00 saatleri arasında toplu taşıma 

araçlarından faydalanabilmelerine şeklinde değiştirilmesine,  

 

d. Kararın uygulamasına 13.11.2020 Cuma gününden itibaren başlanmasına, 

 

  

 

  İlgili Mevzuat Hükümleri çerçevesinde yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin gerekli 

çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve ilgili kişi ve kurumların 

yetkili makamlarca verilecek görev ve talimatlara titizlikle uyulmasın, uygulamada herhangi bir 

aksaklığa meydan verilmemesine, 

Usulüne göre alınan ve ilan edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru 

görülenlere veya kararlara muhalefet edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi, 

TCK'nun 195 inci maddesi, ayrıca ilgili mevzuatın ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, 

idari cezaların Mülki makamca uygulanmasına, acil ve zorunlu hallerde kolluk kuvvetleri (İlçe 

Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı) marifetiyle de yerine getirilebilmesine,  

Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.  

 

 

 

 

                BAŞKAN      ÜYE    ÜYE 

       Betül BÜYÜKKILIÇ      Turhan BULUT                            Dt. Büşra TILMAZ 

        Mengen Kaymakamı      Belediye Başkanı        Başhekim V.  
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           ÜYE                  ÜYE 

                               Semih TATLI                                   Ecz. Kazım DEMİROK 

                     İlçe Tarım Ve Orman Müdür V.                                        Serbest Eczacı 

 


