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İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 27.03.2020 tarihinde Mengen Kaymakamı Betül  BÜYÜKKILIÇ 

Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

    Corana (Korana) Virüsü Hk; 

 

  Çin’in Vuhan kentinden başlayarak tüm Dünyayı tehdit devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

pandemi olarak nitelendirilen Coronavirus (Kovit-19) salgınından ülkemiz ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının 

yayılmasını engellenmesi amacıyla;    

    

1- T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 14.03.2020 tarih ve 23635644-249-E.5234 sayılı yazısı 

gereği; 

a. Şüpheli veya hükümlülerin yakalanmalarından Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edilmesine kadar geçen sürede 

nezarethanelerin ve nezarethanede ortak kullanılan eşyaların temizliğine ve dezenfeksiyonuna hassasiyet gösterilmesine, 

b. Şüpheli veya hükümlülerde kullanılacak kelepçelerin kişiye özel hijyenik vasıfta bulunmasına özen gösterilmesine, 

c. Şüpheli, tutuklu ve hükümlülerin adalet saraylarına ve/veya ceza evlerine sevk/nakillerinde kullanılacak araçların 

düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesine, 

d. Şüpheli, tutuklu ve hükümlülerin adalet saraylarına ve/veya ceza evlerine sevk/nakillerinde görevli kolluk 

personelinin kişisel temizliğine dikkat etmesi konusunda uyarılmasına, 

 

2- Jandarma ve Emniyet birimlerinde bulunan nezarethanelerde hijyen tedbirlerinin alınması dezenfeksiyon ve temizlik 

işlemlerinin düzenli olarak yapılmasına,  

 

3- T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 18.03.2020 tarih 95330207-251.99-E.00053310615 sayılı yazısı gereği Bakanlık görev ve 

yetki alanı içerisinde bulunan kooperatif ve üst kuruluşları ile esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının, yine diğer 

Bakanlıkların gözetim ve yetki alanındaki kooperatif, birlik vb. kuruluşların olağan ve olağanüstü genel kurul 

toplantılarının alınan risklerin bertaraf edilmesi ve ortaya çıkacak zararların önüne geçilmesi amacıyla, nisan ayı 

sonrasında yapılmak üzere ertelenmesine, 

 

4-İlçemizde faaliyet yürüten İş yerlerinin mevzuatla düzenlenen genel işçi sağlığı önlemleri yanında, işyeri hekimleri 

eliyle çalışmaların yakından izlenerek ateş, öksürük, nefes darlığı gibi bilinen semptomların izlenmesine ve şüpheli 

durumların sağlık kuruluşlarına bildirilmesine; çalışma alanlarının uygun şekilde dezenfeksiyonu, ortak kullanım 

alanlarının temizliği, bireysel temizlik ve dezenfeksiyon malzemeleri (maske dahil) bulundurulmasına; yemekhane ve 

benzeri toplu alanlarda uygun mesafelerin sağlanması için ek alanlar sağlanması veya değişimli yemek düzeni 

yapılmasına; uygun havalandırma, iklimlendirme şartlarının sağlanmasına; Cumhurbaşkanlığı kararları başta olmak 

üzere çalışanlar hakkında tanınan ilave izin ve benzeri hakların uygulanmasına 

 

5-Genel sağlığı olumsuz etkileyecek su, elektrik, kesintilerine karşı ilgili kuruluşlarca gerekli tedbirlerin alınması. 

 

6- T.C. İçişleri Bakanlığı talimatı gereğince; Coronavirüs (Kovid-19) salgınından; vatandaşlarımızı korumak ve salgının 

yayılmasını engellemek amacıyla vatandaşların toplu olarak bulundukları bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin 

durdurulması;( düğün, konferans, seminer vb) toplantıların geçici süreliğine ertelenmesi olmak üzere bir çok farklı 

tedbir alınmış olup; alınan tedbirlere ilave olarak; askere alma süreci kapsamında, askere gidecek olan vatandaşlarımız 



için toplu olarak askere uğurlama törenlerinin düzenlendiği, bu durumun ise salgın riskini artıracağı 

değerlendirildiğinden, bu tür faaliyeti erinin durdurulmasına, 

 

7-T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 21.03.2020 tarih ve 89780865-153-E.5759 sayılı yazısı gereğince; Sağlık Bakanlığı ile 

yapılan değerlendirmeler kapsamında; alınan tedbirlere ilave olarak; vatandaşlarımızın bir arada bulunmaları ve/veya 

yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle anılan virüsün yayılımını artırarak vatandaşlarımız 

açısında riskli olabilecek; berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb \ işyerlerin faaliyetlerinin 21.03.2020 Cumartesi 

18:00 saati itibariyle geçici süreliğine * durdurulmasına. 

 

8- TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımın 20.03.2020 tarih ve 71 188846/010.06.02-74221 sayılı yazı 2020/8 sayılı 

Genelgesi gereğince; Nikâh işlemleri ile ilgili olarak 

 a. İki nikâh merasimi arasında yeterli sürenin bırakılması, her nikâh merasiminden sonra salonların havalandırılması ve 

dezenfekte edilmesine,  

b. Belediye binaları ve belediye nikâh salonları dışında gerekli olmadıkça nikâh kıyılmamasına, 

c. Nikâh merasimlerinin yapıldığı yerlerde hastalığın bulaşmasını engelleyecek ve sosyal mesafeyi koruyacak biçimde 

düzenleme yapılmasına, 

Atıkların toplanmasına yönelik olarak;  

d. Çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya materyalin toplanmasında azami 

hijyeni sağlamaya yönelik tedbirlerin alınmasına, 

e. Bu kapsamda, hususiyetle ambalaj atıklarını gerek ambalaj atığı üreticilerinden doğrudan gerekse şehir içindeki cadde 

ve sokaklardan toplayanlara yönelik olarak pandemi devam ettiği sürece maske, eldiven, kıyafet gibi koruyucu ekipman 

temini yönünde gerekli tedbirlerin alınmasına, 

 f. Tıbbi atıkların toplanması, taşınması, sterilizasyonu sürecinde daha hassas davranılmasına 

 

9-T.C. Sağlık Bakanlığı talimatı gereğince; Yeni koronavirüs hastalığı olarak bilinen hastalığa neden olan COVID-19 

virüsüne karşı alınabilecek önlemlerden biri de güvenli su, sanitasyon ve hijyenik koşulların sağlanması olduğu, mevcut 

durumda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, COVID-19 virüsünün içme sularında bulunduğuna dair bir kanıt 

bulunmasa da bu virüsün özellikle dezenfeksiyon ve standart arıtmaya duyarlı bir virüs tipi olduğu ve dezenfeksiyon 

işlemlerinin bu virüse karşı etkili olduğu düşünüldüğünden; içme ve kullanma suyu kaynaklarının korunmasından 

başlayarak; suyun dağıtım, toplama veya tüketim noktasında arıtılmasında tedbirlerin elden bırakılmaması, Bununla 

birlikte suyun dezenfeksiyonunda; 

a. Tüketime sunulacak sularda dezenfeksiyon işlemlerinin sürekli ve etkili yapılmasına,  

b. Etkin dezenfeksiyon için şebekede serbest klor düzeyinin en az 0.3- 0.5 mg /L olmasının sağlanmasına,  

c. Güvenli şebeke sistemlerinin bulunmadığı yerlerde; içme kullanma suları kaynatıldıktan sonra tüketilmesine veya klor 

tabletleri ya da %1'lik klor solüsyonu kullanılarak suyun dezenfeksiyonu sağlanmasına. 

 

10-T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 25.03.2020 tarih ve E.5882 sayılı yazısı gereğince;  T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 23.03.2020 

tarih ve E.5823 sayılı yazı ile iletilen tedbirlere ek olarak; 

a. Bakkallar, büfeler ve akaryakıt istasyonlarının parçası olup akaryakıt satışının pos cihazıyla yapıldığı, yiyecek-içecek 

satışı olan ve lavabo ile wc hizmetlerinin sunulduğu işletmelerin; 9:00-21:00 saatleri arasında hizmet vereceği 

talimatlandırılan “tüm marketler” ifadesinden muaf tutulmasına, 

 b. İlçemizdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarının (şehirlerarası yolcu otobüsleri); araç 

ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50'si oranında yolcu kabul edilebilmesine, araç içindeki yolcuların 

oturma şeklinin yolcuların birbiriyle temasını engelleyecek şekilde olmasına; 

 

11- T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 23.03.2020 tarih ve E.983502 sayılı yazısı gereğince; 

 Koronavirüs yayılmasını engellemek, sosyal mesafe kuralına uymak adına tüm korunan alanlarda, ormanlık alanlarda 

mangal piknik yapmanın ikinci bir emre kadar yasaklanmasına 

a. Yurtdışından gelen vatandaşlarımızla ilgili olarak; son 14 gün içerisinde gelmiş olan ve halen aynı köy/mahallelerde 

ikamete devam eden şahısların, köy/merkez mahalle muhtarları tarafından tespit edilerek Sağlık Müdürlüğü yetkililerine 

bilgi verilmesine, Sağlık Müdürlüğü tarafından evde izlem altına alınmasına, kolluk kuvvetlerince takibinin 

yapılmasına,  ilçelerde kaymakamlıklar tarafından belirlenecek olan numaralara bildirilmesine; 



yolcuların iniş biniş yaptığı otobüs terminalinde başlamak üzere ateş ölçümlerinin ve Covid-19 hastalığı için risk 

değerlendirmelerinin yapılması, olası vakaların İlçemize giriş yapmadan tespit edilerek gerekli korunma ve kontrol 

önlemlerinin Sağlık Müdürlüğü ve kolluk kuvvetleri ekiplerince alınmasına,  

 

12-T.C. İçişleri Bakanlığı 26.03.2020 tarih ve E.5911 sayılı yazısı gereğince; Covid-19 virüsün bulaşıcılığının 

yüksek/hızlı olması sebebi ile bu virüs nedeniyle/şüphesiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenaze törenleri ve 

defin işlemleri önemli hale gelmiştir. 

a. Hastanemizde vefat eden kişilerin cenazelerine ilişkin yıkama ve kefenleme işlemlerinin hastane morgunda 

yapılmasına; yıkama ve kefenleme işlemlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 23.03.2020 tarihli ve 284518 sayılı 

yazısındaki hususlara uyulmasına, 

b. ilçemize Yurtiçinde gerçekleşen cenazelerin vakumlu ceset torbası içine yerleştirilmiş şekilde teslim alınmasına, 

yurtdışından ülkemize getirilen cenazelerin taşındığı tabutlarda cenazenin dışarısı ile hiçbir temas olmayacak şekilde 

yerleştirilmesine, cenaze aracına naklinde mümkün olduğunca az sayıda kişinin görev almasına, bu nakli yapacak 

kişilerin koruyucu kıyafet, maske vb. tedbirleri almış olmasının sağlanmasına, 

c. Cenazenin doğrudan defnedileceği mezarlığa naklinin sağlanmasına, dini vecibelerin T.C. Diyanet İşleri 

Başkanlığı’nın 23.03.2020 tarihli ve 284518 sayılı yazısı doğrultusunda yerine getirilmesinin sağlanmasına,  

d. Cenaze namazı ve defin işlemlerine katılımın olabildiğince az sayıda tutulması, cenaze namazına katı lanlar arasında 

yeterince mesafe bırakılmasına, e. Cenazelerin bekletilmeden tabutla birlikte defnedilmesine,  

f. Covid-19 nedeni ile vefat eden kişilerin cenazelerini taşıyan cenaze araçlarının diğer cenaze nakil işlemlerinde 

kullanılmaması ve her nakilden sonra dezenfekte edilmesine, 

g. Tüm teçhiz tekfin işlemlerini yapan kişi ve kuramların bu genelgeye göre hareket etmesine. 

 

13- T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 19.03.2020 tarih ve E.279005 sayılı yazısı gereğince; salgın 

hastalık riski sona erinceye kadar, korona virüs salgınının engellenmesi tedbirleri kapsamında cuma namazında, 

camilerin kapalı tutularak herhangi bir toplanmanın engellenmesi ve bu konuda kolluk birimleri ile gerekli tedbirlerin 

alınmasına, konunun hassasiyetine binaen bu konuda tedbirlerin sıkı bir şekilde alınarak, herhangi bir olumsuz 

uygulamaya izin verilmemesine,  

 

14-T.C. İçişleri Bakanlığı talimatı gereğince; Koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit 

etmesini engellemenin en temel yolu vatandaşlarımızın evlerinde sosyal izolasyona geçmeleridir. Bunun sağlanması 

açısından birçok tedbirler alınmış ve uyulması gereken kurallar belirlenmiş olup;  vatandaşlarımızın işin ciddiyetini 

anlamadıklarını, yürütülen çalışmaların aksine cadde ve sokaklarda sosyal hareketlilik içinde oldukları görülmüş olup; 

bu nedenle bahse konu İlçemizde Belediye merkezi sistemleri, camiler, kolluk araçlarından, Tüm Köy muhtarlıklarınca 

sürekli olarak, vatandaşlarımızın gerekli olmadığı sürece dışarı ' çıkmamaları ve evde kalmaları için uyarıların 

yapılmasına ve işi olmadan sosyal hareketlilik içinde olanların evde kalmaları için kolluk birimleri tarafından 

uyarılmasına,  geliştirilecek başkaca tedbirler ile zorunlu olmayan sosyal hareketliliğin azaltılmasının bu virüsle 

mücadelede en temel husus olarak ele alınmasına, 

 

15-1. T.C. İçişleri Bakanlığımın 27.03.2020 tarih ve E.6008 sayılı yazısı gereğince; 65 yaş ve üzeri ile kronik 

rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan/yasaklanan motorlu taşıt sahibi vatandaşlarımızın sokağa çıkma 

yasağının başladığı 22.03.2020 tarihinden sonra muayene zamanı gelen araçları için, yasaklamanın kaldırılmasından 45 

gün sonrasına kadar Karayolları Trafik Kanununun 34 üncü maddesi kapsamında araç muayenelerinin ertelenmesine ve 

anılan mevzuat hükümlerine göre herhangi bir cezai işlem uygulanmamasına, trafik zabıtası tarafından kararların 

herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermeyecek şekilde uygulanması için gerekli tedbirlerin alınmasına; 

 

16- T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 28.03.2020 tarih ve E.6009 sayılı yazısı gereğince; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun 

tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve 

kamu düzenini korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili; 

 a. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile iller arası otobüs seferlerinin 28.03.2020 tarihi saat 17:00’den itibaren 

Valiliğimiz izni ile yapılmasına,  

b. Tüm vatandaşların bulundukları şehirlerde kalmasına, istisna olarak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk 

edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş 



olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapmasının Kaymakamlık izni ile 

gerçekleştirilmesine, 

 c. İller arası seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşların, Kaymakamlığımızın koordinesinde oluşturulan Seyahat İzin 

Kuruluna başvurarak, kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini içerecek şekilde “şehirlerarası otobüs seyahat izin 

belgesi” düzenlenmesi talebinde bulunmasına, 

d. Seyahat İzin Kurulu’nun Kaymakamlığımızın belirlediği kamu görevlisi başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye 

temsilcisi, otogar sorumlusu ve ilgili meslek odası temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden 

oluşmasına, bu amaçla görevin niteliğine uygun yerlerin tahsis edilmesine,  

e. Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini 

belirten yolcu listelerinin gidilecek ildeki Kaymakamlığa bildirilmesine,  

f. Valiliklerce, ilçemize gelecekleri bildirilen yolcuların ilçe girişlerinde kontrollerinin gerçekleştirilmesine, karantinaya 

alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişilerin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, 

karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına alınmaları gereken vatandaşların evlerinde kalmaları 

hususunun tebliğ edilmesine ve uyulup uyulmadığının sürekli kontrol edilmesine, 

g. Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmesine,  

h. Mengen otogarının sürekli hijyen kuralları açısından denetlenmesine ve sağlık kurallarına uygun faaliyet 

yürütmelerinin sağlanmasına, 

 

17- İlçemiz dahilindeki göl, dere, baraj gibi alanlarda yapılan (alabalık üretim tesisi faaliyetleri hariç) her türlü balığın 

her türlü yöntemle avlanması faaliyetlerinin pandemi süresince bir dahaki emre kadar durdurulmasına. 

 

18-Alınan kararların ilgili kurumlarca takibinin yapılması, kararlara uymayanalar hakkında Umumi Hıfzıssıhha 

Kanunun 282. Maddesine göre idari para cezası uygulanmasına ve Cumhuriyet baş savcılığına suç duyurusunda 

bulunulmasına; 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

    

          

 
 

 

              BAŞKAN          ÜYE    ÜYE 

       Betül BÜYÜKKILIÇ        Turhan BULUT                               Dr. Ebru ÖZTÜRK 

       Mengen Kaymakam V.         Belediye Başkanı               Başhekim  
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