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T.C 

MENGEN KAYMAKAMLIĞI 

UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ 

 

 

KARAR TARİHİ : 14/02/2021 

KARAR SAYISI  : 06 

 

 
K A R A R 

 

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 14.02.2021 tarihinde Mengen Kaymakamı Betül 

BÜYÜKKILIÇ Başkanlığında yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

 Corana (Korana) Virüsü Tedbirleri Kapsamında; 

 

T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 12.02.2021 tarih 2554 sayılı yazısı gereğince; 

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 01.02.2021 tarihinde Sayın 

Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yüz yüze eğitimin 

kademeli olarak başlatılması kararlaştırılmış olup bu doğrultuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 

11.02.2021 tarihli ve 1047564 sayılı yazısında, 10.02.2021 tarihli ve 1039482 sayılı olurları ile 

hafızlık eğitimi veren Kuran kurslarında 15.02.2021 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime 

geçileceği anlaşılmış olup; 

Bu çerçevede, güzergâh ve İlgili saatlerle sınırlı olacak şekilde; 

l. Hafızlık eğitimi veren Kuran kurslarında öğrenci/kursiyer/öğretici/çalışanların, 

durumlarını kurumlarınca verilecek kurum adresi ve çalışma/ders programını ihtiva 

eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf 

tutulmalarına, 

2. Hafızlık eğitimi veren Kuran kurslarının öğrenci/kursiyer/öğretici/çalışanlarından 65 

yaş ve üzerinde kalanlar ile 20 yaş altında kalanların, şehir içi toplu ulaşım 

araçlarını (otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanma kısıtlamasından muaf 

tutulmalarına, 

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,  
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Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.  

 

 

 

 

                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 


