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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.  

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 07.05.2020 tarih 29 nolu kararıyla; “Berberlerde Jilet/ustura ile sakal 

tıraşı yapılması hizmetinin geçici süreliğine verilmemesine, ancak sakal tıraşının makine ile kısaltılma şeklinde 

yapılabilmesine,” ve “Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetlerinin 

geçici süreliğine verilmemesine” kararları alınmıştı. Gelinen aşamada T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun 

hazırladığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan öneriler gereğince; bu sınırlamaların kaldırılarak ilgili 

rehberin “Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler” başlığında yer alan önerilere göre 

hareket edilmesine,  

          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, 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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