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MENGEN KAYMAKAMLIĞI 

UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ 

 

 

KARAR TARİHİ : 04/01/2021 

KARAR SAYISI  : 01 

 

 
K A R A R 

 

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 04.01.2021 tarihinde Mengen Kaymakamı Betül 

BÜYÜKKILIÇ Başkanlığında yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

 Corana (Korana) Virüsü Hk; 

 
Yapılan toplantıda:  

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 10.12.2020 tarih 71 nolu kararıyla çocuk 

kulüplerinin 04.01.2021 tarihine kadar faaliyetlerinin durdurulması kararı alınmıştı.  

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün 31.12.2020 tarih 2969115 sayılı 

yazısı göz önünde bulundurularak:  

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde, koronavirüsün 

bulaşma ortamlarının sınırlandırılması/kaldırılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın 

25.12.2020 tarih ve 18436739 sayılı yazısı ile eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim 

yoluyla 25.01.2021 tarihine kadar devam edilmesine ve yarıyıl tatili ile ikinci ara tatilin 

birleştirilerek 25.01.2021-12.02.2021 tarihleri arasında uygulanmasına karar verildiğinden, aynı 

gerekçeler ve ilaveten çocukların ve/veya gençlerin hem virüse maruz kalma hem de virüsü 

taşıma riskleri gerekçesiyle, örgün eğitim kurumlarında olduğu gibi, Aile Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler İl Müdürlüğü görev alanında bulunan çocuk kulüplerinin de 04.01.2021 tarihinden 

itibaren 25.01.2021 tarihine kadar faaliyetlerinin durdurulmasına,  

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'nun 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.  
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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 


