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T.C 

MENGEN KAYMAKAMLIĞI 

UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ 

 

 

KARAR TARİHİ : 22/07/2020 

KARAR SAYISI  : 42 

 

 
K A R A R 

 

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 22.07.2020 tarihinde Mengen Kaymakamı Betül 

BÜYÜKKILIÇ Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

Corana (Korana) Virüsü Hk;  
 

Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu 

temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs 

Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı 

alınarak uygulamaya geçirildiği, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel 

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

gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürüldüğü teyid edildi.  

T.C. İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarih 8556 sayılı genelgesi ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 

01.06.2020 tarih 26 nolu kararıyla faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan lokanta/restoran/kafe/kıraathane vb. iş 

yerlerinin 01.06.2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallar dahilinde saat 22:00'a kadar hizmet verebildikleri,  

T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 09.06.2020 tarih ve 9137 sayılı genelgesi ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 

11.06.2020 tarih 32 nolu kararıyla da söz konusu işletmelerin sundukları hizmetlere ihtiyacın artması nedeni ile 

kapanış saatlerinin 24:00'a uzatıldığı,  

Yine T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 30.06.2020 tarih 10497 sayılı genelgesi ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha 

Meclisimizin 01.07.2020 tarih 39 nolu kararıyla marketler, pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför 

vb. iş yerleri ile alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı görüşüldü.  

Gelinen aşamada T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 21.07.2020 tarih 11876 sayılı genelgesi gereğince; Koronavirüs 

Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 

21.07.2020 tarihinden itibaren lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, 

kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali vb. işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına, 

belirtilen işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilmelerine,  

         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, 

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin İlgili Kurumların 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. 
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              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 

 


