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T.C 

MENGEN KAYMAKAMLIĞI 

UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ 

 

 

KARAR TARİHİ : 14/08/2020 

KARAR SAYISI  : 46 

 

 
K A R A R 

 

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 14.08.2020 tarihinde Mengen Kaymakamı Betül 

BÜYÜKKILIÇ Başkanlığında online whatsapp programı kullanılarak yapılan toplantıda 

aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

Corana (Korana) Virüsü Hk;  
 

Çin’de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının, kamu düzeninin 

bir parçası olan kamu sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve 

Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 

bugüne kadar birçok tedbir kararı alındığı ve uygulamaya geçirildiği teyid edilmiştir. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid-

19) salgınının yayılmasına engel olmak amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 16.03.2020 tarih 

5361 sayılı genelgesi ile spor merkezlerinin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulması ve 

T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 02.06.2020 tarih 8591 sayılı genelgesi ile spor merkezleri, tesisleri ve 

salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar ve kişilerin 

birbirleriyle yakın temasını gerektiren etkinliklere ilişkin getirilen kısıtlamaların geçici bir 

süreliğine devam etmesi kararlaştırılmıştı. 

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücadelenin genel 

prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için 

alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek işletmelerin tekrar faaliyete geçmelerinin 

sağlandığı görüşüldü. 

Bu kapsamda; 

 Bilardo salonlarının (Kafeterya, Restoran, Kıraathane vb. işletmelerin içerisinde 

bulunan bilardo masaları dahil) 13.08.2020 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen 

hususlara uyulması kaydıyla faaliyetlerine başlamasına, 

 T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 12.08.2020 tarih ve 1331 sayılı yazının ekinde yer alan ve 

güncel hali “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” nde yayınlanan 

“Covid-19 Kapsamında Bilardo Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” 

başlıklı bölümünde belirtilen tedbirlerin uygulanmasına, 

 Covid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim 

ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin Koronavirüs sorumlusu/sorumlularının 

görevlendirilmesine, 

Mülki İdare Amirleri tarafından il/ilçe belediyeleri ile iş birliği içinde ilgili Mevzuat 

Hükümleri çerçevesinde yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin gerekli çalışmaların/tedbirlerin 
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ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına 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 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, 

İşbu kararda belirtilen tedbir ve sınırlamaların yayınlandığı andan 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 

                                  Semih TATLI                                   Ecz. Kazım DEMİROK 

                     İlçe Tarım Ve Orman Müdür V.                                        Serbest Eczacı 

 


