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MENGEN KAYMAKAMLIĞI 

UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ 

 

 

KARAR TARİHİ : 08/04/2021 

KARAR SAYISI  : 17 

 

 
K A R A R 

 

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 08.04.2021 tarihinde Mengen Kaymakamı Betül 

BÜYÜKKILIÇ Başkanlığında yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

 Corana (Korana) Virüsü Tedbirleri Kapsamında; 

 

Yapılan toplantıda: 

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak, salgının 

yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, 

sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziksel mesafeyi koruyabilmek amacıyla pek çok tedbir kararı 

alınarak uygulamaya geçirildiği görüşülmüştür. 

Salgınla mücadele ve toplum sağlığı açısından risk olabileceği değerlendirildiğinden, 

Bolu Belediyesinin talebi üzerine,  

Ramazan davulcularının ramazan ayı süresince ve özellikle ayın son günlerinde yoğun 

şekilde kapıların zilini çaldıkları, hane sakinleriyle sık sık muhatap oldukları, vatandaşlardan 

bahşiş isteme, bağış toplama ve almalarının bir gelenek olduğu; oysa bu hareketlerin virüsün 

bulaşma riskini fazlasıyla arttıracağı, ilgili kurumların temsilcileri tarafından; kurumlarınca yerel 

imkanlarla ücretleri ödense dahi söz konusu bağış toplama, bahşiş isteme, kapı zili çalma vb. 

olayların önüne geçilmesinin mümkün olamayacağı ve bu durum kontrol altına 

alınamayacağından, diğer yandan sahura kalkmak isteyen vatandaşlarımız için, yaşanan 

teknolojik gelişmeler sebebiyle sahura kaldırılmalarına herhangi bir ihtiyaçlarının bulunmadığı, 

nitekim bugüne kadar böyle bir talebin idari birimlere hiç ulaşmadığı, kaldı ki son yıllarda 

bölgede görülen Ramazan Davulcularının geleneksel özellikleri taşımadıkları vb. hususlar göz 

önünde bulundurularak bu Ramazan ayında davulcuların faaliyetlerine izin verilmemesine, 

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,  
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İşbu kararda belirtilen tedbir ve sınırlamaların yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe 

girmesine,  

Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir. 

 

 

  

 

                 BAŞKAN      ÜYE  ÜYE 

       Betül BÜYÜKKILIÇ                      Gülhan ÜÇER                             Dr.Gökhan BOYBEY 

          Mengen Kaymakamı                            Belediye Başkan V.       BaşhekimV. 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ÜYE                                        ÜYE 

               Semih TATLI                                                           Ecz. Kazım DEMİROK                                                                                                                                                                        

İlçe Tarım Ve Orman Müdür V.                                                      Serbest Eczacı 

 

 

 


