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K A R A R 

 

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 30.11.2020 tarihinde Mengen Kaymakamı Betül 

BÜYÜKKILIÇ Başkanlığında yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

Corana (Korana) Virüsü Hk;  
 

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan 

temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde 

bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği, 

bununla beraber pandemi ile mücadelede etkinliğin arttırılabilmesi için ek tedbirlerin alınması 

gerektiği değerlendirilmiştir. 

Bu çerçevede, halk sağlığının korunması amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 

72 nci maddeleri uyarınca; 

1. T.C. Sağlık Bakanlığı'nın 27.11.2020 tarih 129 sayılı yazıları ile T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 

27.11.2020 tarih ve 19961 sayılı genelgeleri gereğince; 

Dünyada ve Ülkemizde halen Covid-19 vaka artışlarının devam etmesi, önümüzdeki kış 

aylarında özellikle damlacık yoluyla bulaşan hastalıkların görülme sıklığının artış 

gösterebileceği gerekçesiyle Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin 

korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarının, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmayarak 

3 ay sonraya ertelenmesini önermiş olup; 

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizce alınan 02.10.2020 tarih ve 55 nolu kararın revize 

edilerek; 

Dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin durum doğrultusunda; daha önceden 
01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşlarının, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının, birlikler 
veya kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları 
dâhil) 01.03.2020 tarihine kadar ertelenmesine, 

2. T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 28.11.2020 tarih ve 19986 sayılı genelgelerinden de 

anlaşılacağı üzere; 

Bazı oteller ve/veya konaklama tesislerinde restoran ve lokantalar için belirlenen 

kurallara aykırı uygulamalar yapıldığı, şartları taşımayan kişilerin otel veya konaklama 

tesisleri içerisindeki restoran veya lokantalara kabul edildiği ya da kısıtlamaları aşmak 



için içerisine konaklama da eklenerek müzikli-yemekli eğlence program paketlerinin 

satışa sunulduğu görülmüş olup; 

Bu doğrultuda İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisimiz 19.11.2020 tarih 63 nolu kararına 

ilave olarak; 

a. T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı genelgeleriyle yeme 

içme yerleri için getirilen kısıtlamalardan istisna tutulan şehirlerarası yol 

güzergâhlarında bulunan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya 

restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti 

verebilmelerine, 

b. Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket 

servisi yoluyla satış yapmamalarına, 

c. Bu yerlere yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılması ve etkinliğinin 

artırılmasına, 

d. Kimlik Bildirme Kanununun ek 2 nci maddesi uyarınca, konaklama yapan 

müşterilerin bildirildiği kolluk birimlerince yapılacak denetimlerde, otel ve 

konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin 

konaklama için bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığının muhakkak 

kontrol edilmesine, 

e. Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde yapılan bildirimlerde otel ve konaklama 

tesislerinin kendi kayıtları arasında tutarsızlık olup olmadığının denetlenmesine, 

f. Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel 
salonlarında saat 22:00'den sonra hiçbir şartta (canlı müzik, kayıt 
dinletilmesi vb. her türlü yayın dâhil) müzik yayını yapılmamasına, 

3. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 27.11.2020 tarih ve 17375679 sayılı yazısı ile Bolu il 

Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 30.11.2020 tarih ve 17428993 sayılı yazıları gereğince; 

Okul öncesi çocuklarda sosyal mesafenin korunmasının zorluğu, çocuk ve gençlerin virüs 

taşıyıcısı olabileceği göz önünde bulundurularak koronavirüs bulaşma riskini azaltmak 

amacıyla, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20.11.2020 tarih ve 16988740 sayılı yazısı ile 

haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitime devam edilen ilimiz genelindeki (T.C. Milli Eğitim 

Bakanlığı'na bağlı) resmi anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarında 01.12.2020- 

04.01.2021 tarihleri arasında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla 

sürdürülmesine, 

4. Bolu İl Müftülüğü'nün 30.11.2020 tarih ve 854583 sayılı yazısı gereğince; 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile mücadelede ve salgının muhtemel 

etkilerinin azaltılması için alınan tedbirler kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 

27.11.2020 tarih ve 851917 sayılı yazısıyla, ihtiyaç odaklı Kur'an Kursları online eğitime 

geçmiş olup, 



Yaş grubu küçük olan çocuklarda sosyal mesafenin korunmasının zorluğu, çocuk ve 

gençlerin virüs taşıyıcısı olabileceği, toplu bulunulan ortamlarda virüs bulaşının 

artabileceği göz önünde bulundurularak, bulaşma riskini azaltmak amacıyla İlimiz 

genelinde hafızlık ve 4-6 yaş eğitimlerinin de uzaktan eğitim yoluyla (online olarak) 

sürdürülmesine, 

 

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.  

 

 

 

 

                BAŞKAN      ÜYE    ÜYE 

       Betül BÜYÜKKILIÇ      Turhan BULUT                             Dr. Ebru ÖZTÜRK 

        Mengen Kaymakamı      Belediye Başkanı           Başhekim 
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