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T.C 

MENGEN KAYMAKAMLIĞI 

UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ 

 

 

KARAR TARİHİ : 04/02/2021 

KARAR SAYISI  : 04 

 

 
K A R A R 

 

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 04.02.2021 tarihinde Mengen Kaymakamı Betül 

BÜYÜKKILIÇ Başkanlığında yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

 Corana (Korana) Virüsü Hk; 

 
Yapılan toplantıda:  

Koronavirüs (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 

geçirilmiştir. 

Bu kapsamda, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 0l.12.2020 tarih 67 nolu kararı ile hafta 

sonları için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması süresince gün içerisinde çalışabilecek iş yerlerine 

ilişkin düzenlemeler ve sokağa çıkına kısıtlamasından muaf tutulan kişiler ile işyerleri ve 

30.12.2020 tarihinde T.C. İçişleri Bakanlığı'nın intemet sitesinde yayınlanan sıkça sorulan soruların 

12. sorusuna verilen cevap ile sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çiçek satışı yapan 

işletmelerin faaliyetlerini evlere servis şeklinde 10.00-17.00 saatleri arasında sürdürebileceği, 

Yine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 01.12.2020 tarih 68 nolu kararıyla; 65 yaş ve 

üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 18.11.2020 tarihli ve 19161 sayılı 

Genelgeleriyle belirlenen saatler içerisinde (10.00-13.00, 13.00-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu 

ulaşım araçlarını (otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanması, 

Hususları düzenlenmiştir. 

1. T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 03.02.2021 tarih ve 1968 sayılı genelgeleri gereğince;  

14 Şubat nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak çiçek satışı 

yapan iş yerlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı, 12 Şubat Cuma günü 20.00-24.00 

saatleri arasında evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi-Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatleri 

arasında müşterilere iş yerinde ve 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet 

sunabilmesine, 

2. T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 03.02.2021 tarih 1969 sayılı genelgeleri gereğince; 

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 01.02.2021 tarihinde Sayın 

Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar 

doğrultusunda yüz yüze örgün eğitime kademeli olarak başlanması kararlaştırılmış olup; 
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 Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının 

öğrenci/öğretmen/çalışanlannın durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum 

adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, 

güzergâh ve ilgili saatlerde sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf 

tutulmalarına, 

 Yukarıdaki madde kapsamında kalan eğitim kurumlarının 

öğrenci/öğretmen/çalışanlanndan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kalanların, 2020/86 

nolu kararla getirilen şehir içi toplu ulaşım araçlarını (otobüs, minibüs, dolmuş vb.) 

kullanma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, 

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,  

İşbu kararda belirtilen tedbir ve sınırlamaların yayınlandığı tarihten 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 


