
                                                                                                                                                                               

 T.C 

MENGEN KAYMAKAMLIĞI 

UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ 

 

 

KARAR TARİHİ  : 11/05/2020 

KARAR SAYISI   : 19 

 
K A R A R 

 

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 11.05.2020 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. T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 04.05. 2020 tarih ve E. 7517 sayılı genelgesi gereğince; 

Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum, vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte 

olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid19) salgınının vaka artış hızı, salgının etkilerindeki 

azalma, iyileşen vaka sayısında görülen artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde 

kaydedilen olumlu gelişmeler ile birlikte ikinci bir dalga salgın ile ortaya çıkabilecek olası riskler 

çerçevesinde büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak iline giriş/çıkış kısıtlamasına yönelik 

alınan/alınacak tedbirler Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 04.05.2020 Pazartesi günü Sayın 

Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilerek; “Aydın, 

Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerimize yapılacak tüm giriş ve çıkışlar kısıtlamasının 

kaldırılması, Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, 

İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, 

Şanlıurfa, Tekirdağ Trabzon, Van ve Zonguldak illerimize yapılacak tüm giriş çıkışlar için getirilen 

kısıtlama uygulamasının belirtilen 24 ilimizde devamı ” kararlaştırılmıştır, Bu kapsamda İl İdaresi 

Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca, 

T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı, 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı   Genelgeleri   

ile  çizilen   çerçevede,   İl   Umumi  Hıfzıssıhha Meclisimizin 03.04.2020 tarih ve 20 sayılı kararın 4. 

maddesiyle, şehrimizden 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışlarla ilgili belirlenen (maske, sosyal 

mesafe, izolasyon, gidiş dönüş süresi ve diğer kurallar yönünden) usul, esas ve istisnaların, halen kısıtlaması 

kaldırılmayan 24 ile gidiş gelişler için geçerli olmasına, 

 

   2. T.C İçişleri Bakanlığının 06.05.2020.tarih ve 7647 sayılı genelgesi gereğince; 

 Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan 

insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid 19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski 

yönetebilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 

talimatları doğrultusunda 21.03.2020 tarih 5759 sayılı Genelge ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 

21.03.2020 tarih 9 sayılı kadarıyla, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin faaliyetleri 

21.03.2020 tarihi saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine durdurulmuş olup; kaydedilen olumlu gelişmeler ile 

Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda berber kuaför, güzellik salonu/merkezi vb. işyerlerinin 

faaliyetlerinin kısıtlamasına yönelik tedbirlerin 04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın 

Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş, berber, güzellik salonu/merkezi, 

kuaför vb. iş yerlerinin. Koronavirüs salgınının etkileri gözetilerek  belirlenecek  kurallara  uyulması  kaydıyla  



                                                                                                                                                                               

11.05.2020  tarihinde faaliyete geçebileceklerine ilişkin karar alınmıştır. 11.05.2020 Pazartesi günü sabah 9:00 

itibariyle berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin faaliyetlerine başlayabilmeleri/faaliyetlerini 

sürdürebilmeleri için Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda ilgili Bakanlıklarca belirlenen aşağıdaki kurallara 

uymalarına; 

a. Bu iş yerleri 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütmesine, 

b. Bu iş yerlerinde müşterilere randevu sistemiyle hizmet sunulmasına, 

c. Bu iş yerlerinin aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul etmemesine, muhakkak bir koltuk dolu bir 

koltuk boş olacak şekilde hizmet vermelerine, 

d. Randevularda kayma ya da hizmette gecikme olabileceği hususu göz önüne alınarak işyeri içinde en fazlan 

bir müşterinin beklemesine müsaade edilmesine, 

e. Belirlenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri kabul edilmemesine, ancak hava şartlarına göre randevusuz 

gelen müşteriler iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmek, maske  takmak  şartı  ile  

bekleyebilmesine, bu iş yerleri içine hizmet alan ve bekleyen olmak üzere içeri kabul edecekleri maksimum 

müşteri sayısını işyerinin giriş kısmına herkes tarafından görünebilecek şekilde asılmasına, 

f. İşyerinde çalışanların muhakkak surette maske kullanmasını, müşterilerin ise işlem süresince maske 

kullanmasına ancak yapılacak işlemin özelliğine göre maskeyi çıkarabilmesine, 

g. Müşteriye yönelik işleme başlamadan önce mutlaka müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile 

zeminin temizliği/dezenfeksiyonunun yapılmasını, her işlem sonrasında bu temizlik işleminin 

tekrarlanmasına, 

h. Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanların müşterinin görebileceği şekilde ellerini dezenfekte 

etmesine ya da her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven kullanmalarına, eldiven kullanılacak ise eldiven 

değişikliğinin yapıldığının müşteriye gösterilmesine, 

İ. Müşteriye hizmet sunulması esnasında kullanılan tüm malzemelere hizmet sunumuna başlamadan önce 

temizlik, dezenfeksiyon/sterilizasyon işlemi uygulanmasına, bu işlerin her müşteri için tekrarlanmasına, 

J. Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük gibi malzemelerin tek 

kullanımlık malzemeler olmasına ya da her müşteri için (kişiye özel havlu, önlük vb.) ayrı malzeme olmasına, 

hizmet alan müşteri için kullanılan malzemelerin gerekli dezenfeksiyon, sterilizasyon sağlanmadan kesinlikle 

başka müşteride kullanılmamasına, isterlerse kendi kişisel havlu, tarak vb. malzemelerini yanlarında 

getirebilecekleri hususunun randevu aşamasında müşterilere bildirilmesine.  

k. Berberlerde jilet/ustura ile sakal trası yapılması hizmetinin geçici süreliğine verilmemesine ancak sakal 

tıraşının makine ile kısaltılma seklinde yapılabilmesine,  

L. Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetlerinin geçici 

süreliğine verilmemesine, bunların dışındaki faaliyetlere devam edilmesine,  

m. Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gerecin geçici 

süreliğine temizlenmesi İçin kullanılan ense fırçasının kullanımının, (anılan malzemenin dezenfekte 

edilmesinde yaşanan sıkıntılar ve çok fazla yere/yüzeye temas etmesi nedeniyle) geçici süreliğine 

durdurulmasına.  

n. Bu işyerlerinde yiyecek ve içecek ikramında bulunulmamasına.  

Anılan iş yerlerinde 18-20 yaş arasındaki çalışanların 03.04,2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelge ile düzenlenen 

81 ilimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma 

kısıtlanmasından 05.04.2020 tarih ve 6238 sayılı Genelge kapsamında muaf olduklarından işyerleri ile 

illiyetlerini gösteren belgeyi ibraz etmeleri koşuluyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın izinli sayılmasına,  

Faaliyetlerinin sınırlandırılması nedeniyle iş yerlerinin bulunduğu yerlerden başka illere giden berber. güzellik 

salonu/merkezi, kuaför vb. iş yeri sahipleri ve çalışanlarının şehir giriş/çıkış kısıtlaması bulunan 24 ilimize 

giriş/çıkış yapabilmesine (anılan iş yerlerinden biri ile illiyet bağını gösteren işyeri ruhsatı. SGK kayıt belgesi 

vb. belgelerden birinin ibraz edilmesi şartı ile) seyahat izin belgesi aranmaksızın izin verilmesine.  

3. İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca. 

T.C İçişleri Bakanlığı'nın 06.05.2020 tarih ve E 7648 sayılı genelgesi gereğince,  

 



                                                                                                                                                                               

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs 

(Covid 19) 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 İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 

21.03.2020 tarih 9 sayılı karar ve 30.04,2020 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. 04.05.2020 Pazartesi günü Sayın 

Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde. Bilim Kurulunun önerisi ile 65 

yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımıza yönelik alınan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin 

tedbirin 22,03 2020 tarihinden itibaren (44 gündür), 20 yaş ve altı vatandaşlarımıza yönelik alınan sokağa 

çıkma kısıtlamasına ilişkin tedbirlerin 04.04. 2020 tarihlerinden itibaren (31gündür) uygulandığı göz önünde 

bulundurularak,  

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

duyulan hallerde refakatçilerinin 10.05.2020 Pazar günü.  11.00- 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle 

sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,  

b. Sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklarımızın 13.05.2020 Çarşamba günü: 15-20 yaş arasındaki 

gençlerimizin ise 15.05.2020 Cuma günü,  11.00- 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, 

sosyal mesafe kurallarına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilmelerine,  

c. Özellikle 10.05.2020 Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilimizde (65) yaş ve üzeri 

vatandaşlarımızın dışarı çıkacağı 11:00-15:00 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, 

 

4. T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 08.05.2020 tarih ve E.773 1 sayılı genelgesi gereğince; Çin’de ortaya çıkarak 

bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgını nın ülkemizde kamu düzeninin bir parçası 

olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla il, ilçe ve beldelerimizdeki 

mahalle/semt pazarlarında uyulması gereken kurallar, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 27.03.2020 tarih, 14 

sayılı ve 01,04.2020 tarih 17 sayılı kararları ile belirlenmiş olup, getiren noktada kaydedilen olumlu 

gelişmeler ile Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda pazarlarda giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan ihtiyaç 

malzemelerinin satışının kısıtlanmasına yönelik tedbirler, 04.05.2020 Pazartesi günü Sayın 

Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilmiş, Koronavirüs 

salgınının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla 11.05.2020 tarihi itibariyle; 

 

a. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 30.03.2020 tarih ve 16 saylı kararıyla alınan “ Bolu İl ve ilçe 

pazarlarına bolu İl dışından gelen pazarcı esnafının 02.04.2020 tarihinden itibaren bolu il merkez ve 

ilçelerindeki faaliyetlerinin durdurulması” kararının, bu kararın gerekçelerinin devam ediyor olması sebebiyle 

ikinci bir karara kadar devam etmesi kaydıyla ilçemizde pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, 

zücaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlamanın kaldırılmasına, 

b. Mengen Kapalı Pazar yerinin tekrar kullanıma açılarak gerekli düzenlemelerin yapılmasına;  

c. Gerekli makamlarca Pazar yerine belirlenen tek bir noktadan giriş ve diğer bir noktadan çıkış olacak şekilde 

düzenlenmesine; 

d. Giriş noktasında emniyet ve sağlık kontrol noktaları oluşturularak vatandaşların tedbirsiz bir şekilde Pazar 

yerine maskesiz girişine izin verilmemesine; 

e. Pazar yerleri çevresinden giriş noktası dışında izinsiz girişleri engelleyecek tedbirlerin Belediye ekiplerince 

(barikat/şerit) alınmasına; 



                                                                                                                                                                               

f. Pazar yerlerinde alınan malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafının, ilgili genelde ve kararlarla mevcut 

pazar yerleri için getirilen her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde 

konulması, konulacak mesafenin Belediye Zabıta ekiplerince belirlenerek takibinin yapılmasına;  

g. Pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere 

belirlenen tüm kurallara uyulmasının sağlanması ve denetimlerin Belediye Zabıta ekiplerince takibinin 

yapılmasına; 

h. Bu çerçevede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması, muhtemel fiyat vb. hususlarda istismarların 

önüne geçilmesi için ilçemizde Mengen Kaymakamlık ve Mengen Belediye Başkanlığınca gerekli tedbirlerin 

alınarak herhangi bir mağduriyete fırsat verilmeden devam etmesine; 

i. Pazar yerine vatandaşların girişi sabah saat 10:00 da başlayıp akşam saat 16:00 itibariyle Pazar yerine 

vatandaşların girişine müsaade edilmeyecektir. 

 

 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; 

           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 Kaymakam V.         Belediye Başkanı               Başhekim  

                                             

 

 

 

 

 

                            

 

           ÜYE                 ÜYE 

                                   Semih TATLI                                      Ecz. Fevzi KARA 

                       İlçe Tarım Ve Orman Müdür V.                                     Serbest Eczacı 

 

 


