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TAşKÖPRÜ KAYMAKAMLiĞİ
Ilçe Sağlık Müdürlüğü

Karar No :2021/07
Karar Tarihi : |6.02.2021

ir,çn u»ruıri HIrzIssIHHA KuRuL KARARI
ilçemiz Umumi Hıfzıssıhha

Komisyonu 16/02/202l tarihinde Saat 15:00'da
KaYmakam Çağlar PARTAL_ başkanlığında ajağıda adı soyadr,
unvanı ve imzalan buiunan
üyeleıin katlımıyla toplanarak_ Korona(Covid--1d) virüsle mücadel"
kupru-rrau giira.-a"n
konular görüşülerek karara bağlanmıştıı.
Gt ı{DEM:

ilçemizde koronavirüs (kovid-l9) salgrnr kapsamında, hafızlık
eğitimi veren kur'an
"r*'- k*rüu.rna,
kurslarında yiu yuze eğitime geçilmesi iıe rıaızııt eğitimi
veren
öğrenc_ilkursiyer/öğretici/çalışanlann 01112/2020 taıih ve
ğ3 Noı, iıç; Ü;;; ıırrr,r"tır"
Kurul Karan kapsamında getirilen kısıtlamalar ile ilgili muafiyet
ar--ı*rn, go.iiş,,"ı..'

KARARLAR:

Koronavirüs (Kovid-l9) salgınıyla mücadele kapsamında 01.02.2021tarihinde
Sayın
cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan cumhurbaşkantığı
kabinesinde yi:z yize
eğitimin kademeli olarak ba.şiatılması kararlaştınlmış olup bıı
dogrultuda Diyaneı İşleri
BaŞkanlığırun 11.02.2021 tarihli ve 104"1564 sayılr yazısında, 10.02.1021
tarihli ve 1039482
saYılı olurları ile hafızhk eğitimi veren Kur'an kuıslann da 15.02.2021tarihinden
itibaren yuz
yüze eğitime geçileceği belirtilmiştir. il İdaresi kanunu'nun 11/c
maddesi ile umumi
Hıfzrssıhlra Kanunu'nun 27 ve 72'nci mad,deleri kapsamında;
Bu çerçevede, güzergıih ve ilgili saatlerde sınırlı olacak
şekilde;
l. Hafızlık eğitimi veren kur'an kurslarında öğrencilkursiyer/öğetici/çalışanlann
durumlarını kurumlarınca verilecek kurum adresi ve
çal-ışma./deıs p.og.i.rr, lırtiuu ea",
belee ile belgelendirmeleri şartıyla, 0I.12.2020 tarihli ve 83 Nolu
Hıfzıssıhha Kurul kararrnın
"A-sokağa Çrkma krsıtlamaları" bölümü ile getirilen sokağa
çıkma kısıtlamasından muaf
tuhımalarına,
2, Hafızlık eğitimi veren Kur'an kurslaıının öğıenci/kursiyer/öğretici/çalışanlarından
65 yaş ve üzerinde olanlar ile 20 yaş altında kalanların 01.|2.2020 tarihıi
ve 83 Nolu
Hıfzıssıhha I(urul karannın "B-yeni kısrtlama ve Tedbirler'' böliimü ile getirilen
şehir içi
toplu ulaşım araçlannı (otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanma kısıtlamasından
mua1

futulmalanna,

Karar verilmiştir.

İş bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar
gereğince görevi bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından u ygulamarun
ıakip edi|mesine,
alman kararlara ulırnayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi
gereğince
idaıi yaptırım uygulanması başta olmak iizere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili
maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin
Tiirk Ceza
Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gere kli adli işlemlerin başlatı
oy birliği ile
karar verildi
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