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MENGEN KAYMAKAMLIĞI 

UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ 

 

 

KARAR TARİHİ  : 04/05/2020 

KARAR SAYISI   : 18 

 
K A R A R 

 

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 04.05.2020 tarihinde Mengen Kaymakamı Betül 

BÜYÜKKILIÇ Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

    Corana (Korana) Virüsü Hk; 
 

   Çin’in Vuhan kentinden başlayarak tüm Dünyayı tehdit devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü 

tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirus (COVID-19) salgınından Ülkemiz ve vatandaşlarımızı 

korumak ve salgının yayılmasını engellenmesi amacıyla;  

     

1- İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 03.04.2020 tarih ve 20 sayı ve 17.04.2020 tarih 24 sayılı kararı ve İlçe 

Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 02.04.2020 tarih ve 13 sayılı kararları ile alınan; sosyal hareketliliği azaltmak 

suretiyle pandemi yayılım hızını düşürmek amacıyla, 04.05.2020 tarihi itibari ile yayaların daha fazla 

bulunduğu, İlçemizin en işlek caddelerinden olan Gökçesu Caddesi ve Atatürk Caddelerinde uygulanan 

kısıtlama tedbirleriyle ilgili olarak; 

a) Sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve maske kullanımının aksatılmadan sürdürülmesi başta olmak üzere 

tedbirlere uyum durumunun takibi, uymayanları uyarmaları amacıyla Mengen Belediye Başkanlığı zabıta 

ekipleri ve ilçe Emniyet Müdürlüğü’nce denetimlerin sıklaştırılmasına;   

b) Çarşı içerisinde bulunan vatandaşların maske takmalarına ve yürürken veya aynı ortamda bulunurken 

kişiler arası en az 2(iki) metre sosyal mesafe bırakılmasına, 

2- İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 02.04.2020 tarih ve 18 sayı kararının 5. maddesinde “PTT ve bankaların 

önlerinde, para çekmek ve ya da yatırmak amacıyla çok sayıda vatandaşlarımızın sürekli olarak bulunduğunun 

görüldüğü, buralarda sosyal mesafeye ve izolasyona dikkat edilmediği, bu durumunda pandemiyle   mücadele 

kurallarına aykırı olduğu anlaşıldığından; PTT ve banka müdürlüklerince kurumlarına para çekmek, yatırmak 

ve benzeri amaçlarla gelen vatandaşlarımızın pandemiyle mücadele kurallarına uygun şekilde izolasyon ve 

sosyal mesafe kurallarına tam olarak uymalarını sağlayarak ve bunun için gerekli olan her türlü tedbiri alarak 

hareket etmelerini, bu amaçla randevulu çalışmalarının tavsiye edilmesine” kararı alınmıştır. İlçemizde PTT 

ve bankaların İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin kararına istinaden banka müdürlüklerinin daha dikkatli 

olmaları, aksi takdirde cezai işlem yapılacağının iletilmesine; 

 

3- İlçemiz cadde, sokak ve işyerlerinde yoğunluğun ve kural ihlallerinin arttığı görüldüğünden güvenlik 

kuvvetlerince denetimlerin artırılmasına, tedbirlerin daha sıkı uygulanmasına ve ihlal edenlere yasal/cezai 

işlemlerin yapılmasına   

 

4-Ramazan ayının gelmesi ile birlikte İl dışından İlçemize gelen vatandaşların sayıca arttığı gözlenmekte olup, 

14 gün evde  izlenmeleri İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.  İl dışından gelen vatandaşların 

takibinin daha etkin yürütülebilmesi için İlçemiz girişinde kurulan Emniyet ve Jandarma kontrol noktalarına 

gelen vatandaşların Ad-Soyadı, T.C kimlik numarası ve telefon bilgilerinin günlük olarak İlçe Sağlık 

Müdürlüğüne bildirilmesine; 



                                                                                                                                                                               

5- İlçemizde geçici olarak kurulan köy ürünlerinin satıldığı belediye iş hanı arkasındaki pazar yerinin 

Coronavirus (COVİD-19) salgınından korunmak amacıyla sosyal mesafe kuralları acısından yetersiz olduğu,  

pazar alanı genişletilecek şekilde düzenleme yapılmasına; 

6-İlçemiz esnaflarının ana cedde üzerlerindeki dükkanlarının önlerinde oluşturdukları tezgahlarda sosyal 

mesafe ve maske kurallarına uyulmadığı gözlemlenmiş olup, Mengen Belediyesi zabıta ekipleri ve ilçe 

Emniyet Müdürlüğü’nce denetimlerin sıklaştırılmasına;   

 

 Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Mülki idare Amirleri tarafından İlçe ve belde belediyeleri 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 Kaymakam V.         Belediye Başkanı               Başhekim  

                                             

 

 

 

 

 

                            

 

 

           ÜYE                 ÜYE 

                                   Semih TATLI                                      Ecz. Fevzi KARA 

                       İlçe Tarım Ve Orman Müdür V.                                     Serbest Eczacı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


