
İLÇE HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

KARAR TARİHİ: 17.02.2021                                                                    KARAR NO: 2021/04 

 

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 17.02.2021 günü 1593 sayılı ‘Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 24. 

maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile Kaymakam Ünal ÇAKICI başkanlığında toplanmış olup; 

 

Koronavirüs (Covid-19) salgını tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam etmekte ve vaka 

sayılarında ciddi artışlar yaşanmaktadır. Ülkemizde de içerisinde 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 önlemler belirlenmektedir. 

 

İlgi:     a) İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı Genelgesi. 

 b) İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarihli ve 20077 sayılı Genelgesi. 

           c) Diyanet işleri Başkanlığının 11.02.2021 tarihli ve 1047564 sayılı yazısı. 

 ç) İçişleri Bakanlığının 16.02.2021 tarihli ve 2554 sayılı Genelgesi. 

   d) İzmir Valiliğinin 16.02.2021 tarihli ve 6336 sayılı yazısı. 

 

İlgi (d) yazı ile ‘’Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 01.02.2021 tarihinde Sayın 

Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yüz yüze eğitimin 

kademeli olarak başlatılması kararlaştırılmış olduğu, bu doğrultuda Diyanet İşleri Başkanlığının ilgi 

(c) yazısında, 10.02.2021 tarihli ve 1039482 sayılı olurları ile hafızlık eğitimi veren Kur’an 

kurslarında 15.02.2021 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime geçileceğinin belirtildiği; 

 

Bu çerçevede, güzergah ve ilgili saatlerle 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, ilgi (a)Genelge ile getirilen sokağa çıkma yasağından muaf tutulmaları,  

 

2. Hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarının öğrenci/kursiyer/öğretici çalışanlarından 65 yaş ve 

üzerinde kalanlar ile 20 yaş altında kalanların ilgi (b) Genelge ile getirilen şehir içi toplu ulaşım 

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

 

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan 

verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tahsis edilmesi ve konusu suç teşkil eden 

davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin 

başlatılmasına;  

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 


