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K A R A R 

 

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 21.03.2020 tarihinde Mengen Kaymakamı Betül  

BÜYÜKKILIÇ Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

 

    Corana (Korana) Virüsü Hk; 

 

  İçişleri Bakanlığının İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 15/03/2020 tarih ve 89780865-153-E.5240 

sayılı ve 16/03/2020 tarih ve 89780865-153-E.5361 sayılı yazıları değerlendirilmiş olup; 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-Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede 

bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı değerlendirilen Nişan/düğün salonu, Çalgı /Müzikli 

Lokanta, Kafe, Birahane, Kahvehane, Kıraathane, Kafeterya, Kır Bahçesi, İnternet Salonu, her türlü oyun 

salonları (Atari, Playstation vb.)  Çay Bahçesi, Spor Salonları, faaliyetleri geçici bir süreliğine 16.03.2020 

pazartesi saat 24:00 itibariyle durdurulmasına; 

2- Umuma açık hizmet sunan Kantin, Lokanta, Restoranların (paket servisi yapanlar hariç), Kuaför, Berber, 

Güzellik salonları işletmelerin 21.03.2020 tarihi itibariyle faaliyetlerinin durdurulmasına; 

3-Sivil toplum kuruluşlarının (Dernek,Vakıf) genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimler dahil 

insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim 

faaliyetleri hariç)16.03.2020 pazartesi saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenmesine; 

4- Toplu olarak vatandaşlarımızın bir arada bulunduğu “Taziye Evleri”nin faaliyetleri 16.03.2020 pazartesi 

saat 24:00 itibariyle durdurulmasına; 

4- İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş 

ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için 

Kaymakamlığımız başkanlığında Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmasına,  

6- Anılan Grup; ilçe emniyet müdürü, ilçe jandarma komutanı, kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu 

kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay ve ihtiyaç duyulacak sivil toplum 

kuruluşları temsilcilerinden oluşturulmasına,  

7- İlçemizde Mengen Kaymakamlığı  tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik vatandaşlarımızın sağlık başta 

olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınmasına, İkametlerinden 

ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını 

bildirebileceklerdir. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak 

sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirilmesine;  

8-İlgili kişilerin sağlık hizmetlerinin Mengen İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmetleri Evde Bakım hizmeti 

aracılığıyla yürütülmesi, ilaç temininin Mengen İlçe Kaymakamlık tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek 

Grubu ve Mengen İlçesinde hizmet veren Eczaneler tarafından temin edilmesine; 



9- Hastaların ihtiyacı olan ilaçların nöbetçi Eczanede bulunmaması durumunda ivedilikle İlçemizdeki diğer 

Eczanelerle irtibata geçilerek ilaç teminin sağlanmasına; 

10- 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın  bilgilerinin Mengen İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden, 65 yaş altı olup kronik 

hastalığı olan vatandaşlarımızın bilgilerinin Mengen İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından aile hekimlerinden 

teminine; 

11-Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin, uygulamalarda herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi ve 

mağduriyetlere neden olunmaması için ilgili birim/kurum yetkilileri ile gerekli koordinasyonun yapılmasına, 

12- İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ve İlçe Sağlık Müdürlüğünce alınan kararların Mengen İlçe Belediye 

Başkanlığı, Gökçesu Belde  Başkanlığı ve Tüm Köy Muhtarlıklarınca halka günde 3 defa olacak şekilde 

duyurulmasına; 

13- Belirtilen kararlara uymayanalar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesine göre idari para 

cezası uygulanmasına ve Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına; 

                

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

       

        

     

 

 

              BAŞKAN          ÜYE    ÜYE 

       Betül BÜYÜKKILIÇ        Turhan BULUT                               Dr. Ebru ÖZTÜRK 

       Mengen Kaymakam V.         Belediye Başkanı               Başhekim  

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

             ÜYE                 ÜYE 

                                   Semih TATLI                                 Ecz. Kazım DEMİROK 

                       İlçe Tarım Ve Orman Müdür V.                                     Serbest Eczacı 

 

 


