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T.C 

MENGEN KAYMAKAMLIĞI 

UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ 

 

 

KARAR TARİHİ : 09/02/2021 

KARAR SAYISI  : 05 

 

 
K A R A R 

 

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 09.02.2021 tarihinde Mengen Kaymakamı Betül 

BÜYÜKKILIÇ Başkanlığında yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

 Corana (Korana) Virüsü Tedbirleri Kapsamında; 

 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 05.02.2021 tarih 20218459 sayılı yazısı gereğince;      

Cu mhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında, 15.02.2021 Pazartesi günü başlayacak olan 2020-

2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde okullarda yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi 

kararı alındığı, 

15.02.2021 tarihi itibariyle; köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmî ve özel 

ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların 

bünyesindeki ana sınıflarında il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe milli eğitim müdürlükleriyle iş 

birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda haftada beş gün yüz yüze eğitime başlanacağı 

anlaşılmıştır. 

T.C. Bolu Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

05.02.2021 tarih 20218459 sayılı yazısına istinaden yazılmış olan 08.02.2021 tarih 20346850 sayılı 

yazısı ile İlimizde bulunan köy okullarında fiziki şartları uygun görülen Bakanlığın yazısında 

belirtilen tüm sınıf kademelerinde haftanın beş günü yüz yüze eğitim şeklinde yapılmasının uygun 

mütalaa edildiği, aşağıda isimleri belirtilen; 

• Şehit Aydın Çetin İlkokulu 

• Gökçesu İmam Hatip Ortaokulu 

• Gökçesu Ortaokulu 

Olmak üzere 3 adet köy okulunda eğitimin öğretim faaliyetlerinin; Covid-19 tedbirlerine 

riayet edilerek, gerekli tüm tedbirlerin okul idareleri tarafından alınması, İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü tarafından takip edilmesi, idareler ve öğretmenlerce titizlikle uygulanması ve takibinin 

yapılması koşuluyla Bakanlığın yazısında belirtilen sınıf kademelerinde haftanın beş günü yüz yüze 

eğitim şeklinde yapılabilmesine, 

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, 
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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. Ebru ÖZTÜRK 

        Mengen Kaymakamı      Belediye Başkanı           Başhekim 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ÜYE                                          ÜYE 

           Semih TATLI                                                       Ecz. Kazım DEMİROK                                                                                                                                                         

İlçe Tarım Ve Orman Müdür V.                                             Serbest Eczacı 


