
                                                                                                                                                                               

T.C 

MENGEN KAYMAKAMLIĞI 

UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ 

 

 

KARAR TARİHİ : 21/05/2020 

KARAR SAYISI  : 21 

 
K A R A R 

 

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 21.05.2020 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 Coronavirüs (COVID-19) salgınından Ülkemiz ve vatandaşlarımızı 

korumak ve salgının yayılmasını engellenmesi amacıyla; 

  

1. T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye1eri doğrultusunda, Bolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 

03.04.2020 tarih ve 20 nolu kararıyla: İl ve İlçelerimizde meskenler dışında; iş yerlerinde, marketlerde, toplu 

çalışılan yerlerde, pazar yerlerinde çalışanlar ve müşterilere, caddelerde vatandaşlarımıza maske takmaların 

zorunluluğu yönünde karar alınmış ise de, iş bu kararımızın vatandaşlarımıza yeterince anlatılamadı ve izah 

edilemediği dolayısıyla yanlış algılamalara yol açacağı değerlendirildiğinden, önemine binaen konunun 

yeniden karar altına alınmasına, buna göre: “Kontrollü sosyal yaşam” süreci kapsamında ilçemizde tüm 

vatandaşlarımızın ikametleri dışında bulunacakları (sokak, cadde, meydan her türlü iş yeri, market, Pazar, 

ticari, hususi, toplu taşıma araçları vb.) tüm alanlarda ağız ve burunu kapatacak şekilde standartlara uygun 

maske takmalarına, aynı şekilde belirtilen yerlerde sosyal mesafe kurallarına uyarak kalabalık ortamlar 

oluşturulmadan hareket edilmesine, güvenlik kuvvetleri, zabıta ve diğer denetim ekipleri tarafından 

uygulamanın etkin şekilde denetlenmesine, kurallara uygun hareket etmeyenler hakkında yasal işlem 

yapılmasına;   

 

2. İl İdaresi Kanununun 1l/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca 

T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 15.05.2020 tarih ve E.8060 sayılı yazısı gereğince, 

     Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayati 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 Bolu İl Umumi 

Hıfzıssıhha Meclisinin 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. 11.05.2020 Pazartesi günü 

Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Bilim Kurulunun önerisi 

ile 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız ile 01.01.2000 tarihinden sonra 

doğmuş olan vatandaşlarımızın belirlenecek rutin aralıklarla sokağa çıkmalarına izin verilmesinin 

uygun olacağı görüşülmüş olup; 
 

a) Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç 

duyulan hallerde refakatçilerinin 17.05.2020 Pazar günü, 12.00-18.00 saatleri arasında yürüme 

mesafesiyle sinirli olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı 

çıkabilmelerine, 

 



                                                                                                                                                                               

b) Sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklarımızın 20.05.2020 Çarşamba günü; 15-20 yaş 

arasındaki gençlerimizin ise 22.05.2020 Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle 

sinirli olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı 

çıkabilmelerine,  

 

c) Özellikle 17.05.2020 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı İlimizde 65 yaş ve üzeri 

vatandaşlımızın dışarı çıkacağı 12.00-18.00 saatleri arasında, diğer vatandaşlarımız ile risk grubunda bulunan 

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın karşı karşıya kalmaları halinde oluşabilecek riski azaltmak adına, anılan 

grubun dışında kalan vatandaşlarımızın gönüllü olarak evlerinden çıkmamaları için her türlü iletişim kanalı 

kullanılarak etkin bir bilgilendirme/kampanya yapılmasına, 

 

d) Sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımızın dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında 65 yaş ve üzeri 

ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın 

geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin 

alınmasına ve denetimlerin yapılmasına, 

 

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; 

             Usulüne göre alınan ve ilan edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlere veya 

kararları muhalefet eden gerçek şahıslara 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32 inci maddesi gereğince, 

tekerrüründe gerçek kişilere de Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesine göre işlem 

yapılmasına, tüzel kişilere ve işverenlere ise her durumda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci 

maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta o1mak 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; 

 Oy birliği ile karar verilmiştir. 
    

   

                                                                                       

  
     

 

              BAŞKAN          ÜYE    ÜYE 

       Betül BÜYÜKKILIÇ        Turhan BULUT                               Dr. Ebru ÖZTÜRK 

        Mengen Kaymakamı         Belediye Başkanı               Başhekim  

                                             

 

 

 

 

                    

 

 

 

           ÜYE                 ÜYE 

                                   Semih TATLI                                      Ecz. Fevzi KARA 

                       İlçe Tarım Ve Orman Müdür V.                                     Serbest Eczacı 

 



                                                                                                                                                                               

 

 

 

 


