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T.C 

MENGEN KAYMAKAMLIĞI 

UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ 

 

 

KARAR TARİHİ : 08/12/2020 

KARAR SAYISI  : 70 

 

 
K A R A R 

 

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 08.12.2020 tarihinde Mengen Kaymakamı Betül 

BÜYÜKKILIÇ Başkanlığında yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

Corana (Korana) Virüsü Hk; 

 

1. T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı genelgeleri kapsamında 

06.12.2020 tarih ve 20346 sayılı yazıları gereğince; getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 

süresince; yemek, gıda ve diğer ihtiyaçlarla ilgili  (market, gıda, restorant, lokanta, 

yeme içme vb.) online sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonları 10.00-24.00 

saatleri arasında çalışabilmelerine,  

 

63 nolu kararımızda da belirtildiği gibi sokağa çıkma yasağı bulunmayan gün ve 

saatlerde “restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme faaliyeti yürüten 

işyerlerinden 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al 

hizmeti alınabilmesi ” kararının devamına, 

 

2. T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı genelgeleri gereğince;  

Cadde ve sokaklarda sosyal mesafeyi korumak, kalabalık oluşumunu engellemek ve 

dolayısıyla virüs bulaşma riskini azaltmak amacıyla;  

 

a. İlçemizin en yoğun caddelerinden olan Atatürk ve Gökçesu Caddeleri’nde; 

usulüne uygun maskeli olmak ve kişiler arasında en az 3 m sosyal mesafenin 

korunması şartıyla aynı anda en fazla (Atatürk caddesinde 1800 ve Gökçesu 

caddesi’nde 1000 kişi)  bulunabilmesine, 

 

b. Vatandaşların yüz yüze gelmesini engellemek amacıyla Atatürk ve Gökçesu 

Caddeleri’nde yürüyüşlerin kişinin kendi pozisyonuna göre caddenin sağından 

yapılmasına,  

 

c. Mengen Belediyesi tarafından cadde boyunca yürüyüş yönüne uygun uyarıcı 

işaret ve tabelaların konulmasına, 

 

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, 
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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 

 


