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                                           İLÇE HIFZISIHHA MECLİSİ KARARI 

 

                İlçe Hıfzıssıhha Meclisi 05/05/2020 tarihinde saat 11:30 da Kaymakam Ersin EMİROĞLU 

başkanlığında aşağıda isim ve unvanları yazılı üyelerin iştiraki ile olağanüstü toplandı. 

  

             Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun 

önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda; salgının  toplum sağlığı 

ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme  ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla 

birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği, alınan tedbirlerin, bulaşın yayılım hızının 

düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla: 

Normalleşme sürecinde uygulanacak salgın tedbirlerine ilişkin. 

 

1-11 Mayıs 2020 tarihinde faaliyete geçecek İlçemizdeki berber, kuaför, güzellik salonlarıyla 

ilgili, randevu usulü ile çalışmaları: 

a)  İçeride asla bekleyen müşteri bulunmaması, 

b) Çalışanların mutlak suretle, hizmetten yaralananların da gereklilik dışında çıkarmamak şartı ile   

maske ile bulunmaları 

c) Hijyen kurallarına uyulması, mutlaka dezenfektan bulundurulması ve kullanılması,  

d) Her hafta iş yerlerinin dezenfekte ettirilerek belgelendirilmesi.   

           Önem arz eden denetlemelerin, Silifke Belediyesi tarafından düzenli olarak, İlçe Sağlık 

Müdürlüğü tarafından da aralıklarla yapılarak istendiğinde Kaymakamlık Makamına sunulacak şekilde 

hazır bulundurulması, her Cuma denetleme sayısı, aykırılık, ceza gibi bilgi raporlarının Kaymakamlık 

Makamına gönderilmesine. 

 

2-65+ vatandaşlarımıza yönelik maske temini: 

        10 Mayıs 2020  Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında  sokağa çıkacak olan 65+ 

vatandaşlarımız için maske taleplerinin belediyemiz ve Vefa grubunca karşılanması için planlama 

yapılarak maske temini yapılmasına. 

        Kronik hastalığı ve ortopedik rahatsızlığı olan 65+ vatandaşlarımızın yanlarında bir kişi refakatçi 

olacak şekilde izin verilmesine.     

        Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi 

gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili 

maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 

195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılmasına: 

        Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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