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İLÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI
İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 15.02.2021 tarihinde Kaymakam Deniz PİŞKİN ’ in
Başkanlığında aşağıdaki isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile acilen toplanarak
gündemdeki konular karara bağlandı.
GÜNDEM :
İlçemizde Koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında hafızlık eğitimi veren Kur’an
kurslarında yüz yüze eğitime geçilmesi hakkında ve İlçemizde yoğun kar yağışı beklentisi
nedeniyle, İlçe merkezi ile merkez ilçeye bağlı köylerde yüz yüze eğitime ile Destekleme ve
Yetiştirme kurslarına ara verilmesi hususunu görüşmek.
KARAR :
Koronavirüs (Kovid-19) 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 Başkanlığının
11.02.2021 tarihli ve 1047564 sayılı yazısında, 10.02.2021 tarihli ve 1039482 sayılı olurları ile
hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında 15.02.2021 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime
geçileceği belirtilmiştir.
Bu çerçevede, İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun
27 ve 72’nci maddeleri kapsamında;
Bu çerçevede, güzergâh ve ilgili saatlerde sınırlı olacak şekilde;

1- Hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarında öğrenci/kursiyer/öğretici/çalışanların
durumlarını kurumlarınca verilecek kurum adresi ve çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile
belgelendirmeleri şartıyla, 01.12.2020 tarihli ve 157 Nolu Hıfzıssıhha Kurul kararının “A-Sokağa
Çıkma Kısıtlamaları” bölümü ile getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,
2- Hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarının öğrenci/kursiyer/öğretici/çalışanlarından 65 yaş
ve üzerinde olanlar ile 20 yaş altında kalanların 01.12.2020 tarihli ve 157 Nolu Hıfzıssıhha Kurul
kararının “B-Yeni Kısıtlama ve Tedbirler” bölümü ile getirilen şehir içi toplu ulaşım araçlarını
(otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23’üncü
maddesi kapsamında;
1.Yoğun Kar Yağışı nedeniyle İlçe Merkezi ve Köylerde yüz yüze eğitim ile
Destekleme ve Yetiştirme kurslarımızla beraber İlçemizde Halk Eğitim Merkezinde ve
diğer yüz yüze eğitim yapan tüm kurslarımızın 16 Şubat 2021 Salı ve 17 Şubat 2021
Çarşamba günlerinde (2) gün süreyle ara verilmiştir. Tüm sınıflarda uzaktan eğitimin
devam etmesine,

Karar verilmiştir. İş bu kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar
gereğince görevi bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip
edilmesine, alınan kararlara uymayan vatandaşlarımızın Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun
282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna
göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli
işlemlerin başlatılacağı hususuna oy birliği ile karar verildi.

