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MENGEN KAYMAKAMLIĞI 

UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ 

 

 

KARAR TARİHİ : 02/04/2021 

KARAR SAYISI  : 16 

 

 
K A R A R 

 

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 02.04.2021 tarihinde Mengen Kaymakamı Betül 

BÜYÜKKILIÇ Başkanlığında yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

 Corana (Korana) Virüsü Tedbirleri Kapsamında; 

 

1. Bu hafta sonuna (3-4 Nisan 2021) mahsus olmak üzere; 

Önceden belirlenerek duyurusu yapılmış, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve 

kooperatifler tarafindan düzenlenecek genel kurulların, İlçe Umumi Hıfzıssıhha 

Meclisimizin 2021/10 ve 2021/15 nolu kararlarında belirlenen kurallara uygun 

olarak kontrollü yapılabilmesine, 

Bundan sonraki süreçte sokağa çıkına kısıtlaması kurallarına uygun hareket edilerek; 

sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların 

üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul 

dâhil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliğe tam gün sokağa 

çıkma kısıtlaması olan günlerde müsaade edilmemesine, 

2. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 01.04.2021 tarih 23496116 sayılı yazısına istinaden; 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün 

03.03.2021 tarih ve 21647338 sayılı yazısı gereğince; 

Özel eğitim kurslarının 12.sınıflar ve mezunlar için hafta sonu Cumartesi günü de yüz 

yüze ders yapılabilmesine, 

Çeşitli kursların (sadece 8.sınıflar) Cumartesi günü de yüz yüze ders yapabilmesine, 

Motorlu taşıt sürücüleri kursları, ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme 

kurslarının teorik derslerinin Nisan-Mayıs dönemlerinde (hafta içi-hafta sonu) sadece 

uzaktan (online) yapılabilmesine, 

MTSK direksiyon uygulama derslerinin hafta sonu Cumartesi de yapılabilmesine, 

Kalfalık-çıraklık sınavları ile hafta sonlan yapılan diğer sınavlarda öğrencilerin 

kısıtlamalardan muaf tutulmalarına, 

3. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün 02.04.2021 tarih 840795 sayılı 

yazısına istinaden, 

 

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Kreş ve Gündüz 

Bakımevleri ile Çocuk Kulüplerinin tüm Covid-19 tedbirleri alınarak 

sokağa çıkma kısıtlaması olan hafta sonları da faaliyetlerine devam 

etmelerine, 
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İlgili Mevzuat Hükümleri çerçevesinde yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin gerekli 

çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve ilgili kişi ve kurumların 

yetkili makamlarca verilecek görev ve talimatlara titizlikle uyulmasın, uygulamada herhangi 

bir aksaklığa meydan verilmemesine, 

Usulüne göre alınan ve ilan edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru 

görülenlere veya kararlara muhalefet edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci 

maddesi, TCK'nin 195 inci maddesi, ayrıca ilgili mevzuatın ilgili maddeleri gereğince işlem 

yapılmasına, idari cezaların Mülki makamca uygulanmasına, acil ve zorunlu hallerde kolluk 

kuvvetleri (İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı) marifetiyle de yerine 

getirilebilmesine,  

İşbu kararda belirtilen tedbir ve sınırlamaların yayınlandığı tarihten itibaren 

yürürlüğe girmesine,  

Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir. 

 

 

  

 

                 BAŞKAN      ÜYE  ÜYE 

       Betül BÜYÜKKILIÇ                     Turhan BULUT                           Dr.Gökhan BOYBEY 

          Mengen Kaymakamı  Belediye Başkanı       BaşhekimV. 
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İlçe Tarım Ve Orman Müdür V.                                                      Serbest Eczacı 
 


