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KARAR TARİHİ : 01/06/2020 

KARAR SAYISI  : 25 

 
K A R A R 

 

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 01.06.2020 tarihinde Mengen Kaymakamı Betül 

BÜYÜKKILIÇ Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

    Corana (Korana) Virüsü Hk; 

 

A. İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 inci maddeleri 

uyarınca, T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 29.05.2020 tarih ve 8483 sayılı genelgesi gereğince, 

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip 

Koronavirüs (Covid19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal 

hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla; T.C. İçişleri 

Bakanlığı’nın 22.03.2020 tarih 5762 sayılı ve 03.04.2020 tarih 6235 sayılı genelgeleri ile İl Umumi 

Hıfzıssıhha Meclisimizin 21.03.2020 tarih 9 sayılı karar ve 03.04.2020 tarih 20 sayılı kararları ile; 

01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın 

geçici olarak sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına ilişkin kararlar alınarak uygulanmaktadır. Koronavirüs ile 

mücadelede kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda 28.05.2020 Perşembe günü Sayın 

Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde konu değerlendirilmiştir. 

Buna göre; 

1. T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı Genelgesi ile sokağa çıkma 

kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasındaki işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, 

serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını, aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, 

vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin sokağa çıkma 

kısıtlamasından muaf tutulmasına, 

2. T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 03.04.2020 tarih 6235 sayılı genelgesi ile sokağa çıkma kısıtlaması 

getirilen gençlerimizden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18¬20 yaş arasındaki gençler) için 

sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına, 

3. T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 03.04.2020 tarih 6235 sayılı genelgesi ile sokağa çıkma kısıtlamasına 

tabi olan çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım 

evlerine gidebilmesine, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesine, 

4. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın; 31.05.2020 Pazar günü 14.00 - 20.00 saatleri arasında, 

0-18 yaş aralığındaki çocuklarımız ve gençlerimizin; 03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü 

14.00 - 20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske 

takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, 

B. Bolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 02.04.2020 tarih ve 18 nolu kararıyla, pandemi 

nedeniyle hastaların sağlık hizmeti almak için eczanelere daha çok yöneldiği ve diğer kronik hastalığı 

olanların reçete temin etmeden eczanelerden doğrudan ilaç aldığı, dolayısıyla hasta sayısının ve bulaşma 

riskinin bu duruma bağlı olarak yükseleceği göz önünde bulundurularak, Birinci Basamak Sağlık Kuruluşu 

olarak görevlerini ifa eden eczacı ve eczane çalışanlarının korunmaları ve hastalığın yayılmasının 

engellenmesi amacıyla eczanelerin çalışma saatleri 09.30-17.30 saatleri arası olarak belirlenmişti. Gelinen 

aşamada, ülkemizde olduğu gibi ilimizde de Covid-19 Normalleşme Planı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 

açıklamaları doğrultusunda kontrollü sosyal hayata geçiş başlamış olup, İl Umumi hıfzıssıhha 

Meclisimizin kararı ile uygulamaya konulan çalışma saatlerinin, 08.30 - 18.30 saatleri 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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