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K A R A R 

 

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 09.03.2021 tarihinde Mengen Kaymakamı Betül 

BÜYÜKKILIÇ Başkanlığında yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

 Corana (Korana) Virüsü Tedbirleri Kapsamında; 

 
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak, salgının yayılım hızını 

kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin 

etmek ve fiziksel mesafeyi koruyabilmek amacıyla pek çok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği, 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 1 Mart 2021 tarihli toplantısında alınan kararlarla kontrollü 

normalleşme dönemi olarak adlandınlan, illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve 

çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı ve İl bazlı tedbirlerin bu risk gruplarına belirlendiği yeni bir 

sürece geçildiği, 

Görüşülmüştür. 

Bu doğrultuda T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 08.03.2021 tarih ve 4113 sayılı genelgeleri 

gereğince; salgınla mücadele sürecinde alınan tüm tedbirlerde göz önünde tutulan üretim, imalat 

ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi açısından önem arz eden ulaşım faaliyetlerinde 

etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla; 

1. Yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 

düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, 

başta HES kodu sorgulaması zorunluluğu olmak üzere Sağlık Bakanlığı Covid- 19 Salgın 

Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında 

belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edebilmesine, 

2. İlçemiz risk gruplandırmasında çok yüksek risk grubuna girmediği süre boyunca terminal 

binasında bulunan yeme-içme (lokanta, restoran, kafeterya, pastane vb.) yerlerinin, 

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tedbirlere 

uymak kaydıyla, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 2020/68 ve 2021/11 nolu 

kararlarla getirilen açılış-kapanış saatlerine bağlı olmaksızın işyeri açma ve çalışma 

ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet gösterebilmelerine, 

3. T.C. BAİBÜ Rektörlüğü Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin 03.03.2021 tarih 300 sayılı 

yazısına istinaden; 

    T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 17.02.2021 tarih 11439 sayılı yazısı ile T.C. 

BAİBÜ Rektörlüğü 18.02.2021 tarih 03 nolu Senato karan gereğince; 

 Özellikle mezun durumunda olan öğrencilerin yetkinliklerinin kazandırılmasında 

telafisi    güç eksiklikler oluşabileceği düşünülerek, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı 
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Genel Müdürlüğü'nün 16.02.2021 tarih ve 149 sayılı yazısı ile alınan görüş 

doğrultusunda; 

2020-2021 eğitim-öğretim yılı Bahar döneminde Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi 

ve Rehabilitasyon ile Hemşirelik programlarında 4.sımf uygulamalı derslerin, hibrit 

eğitim modeliyle gruplara bölünerek seyreltilmiş olarak, Covid-19 salgınına yönelik 

alınan tedbirlere azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması şartıyla 

İlçemizdeki ilgili sağlık kurumlarında yapılabilmesine, 

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'nin 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 
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İlçe Tarım Ve Orman Müdür V.                                                      Serbest Eczacı 


