KARABÜK İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURUL KARARI
KARAR TARİHİ: 13/02/2021
KARAR NO
: 08
İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 13/02/2021
tarihinde Vali Fuat GÜREL başkanlığında aşağıda isimleri belirtilen üyelerin iştiraki ile gündemdeki
maddeleri görüşmek üzere toplanmış olup, aşağıdaki kararları almıştır.
KARAR
Bilindiği üzere Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım
hızını kontrol altında tutmak amacıyla birçok ilave tedbir kararı alınarak uygulamaya
geçirilmektedir. 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 yeni kurallar ve önlemler belirlenmiştir.
Koronavirüs
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
10.02.2021 tarihli 1047564 sayılı yazısı ile hafızlık eğitimi veren Kur'an kurslarında 15.02.2021
tarihinden itibaren yüz yüze eğitime geçileceği belirtilmiştir.
İçişleri Bakanlığının 12.02.2021 tarihli ve “Hafızlık Kur’an Kursları Muafiyeti” konulu yazısına
istinaden; güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak șekilde;
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, İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulunun 01.12.2020 tarih ve 123 no’lu
kararında belirtilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,
2. Hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarının öğrenci/kursiyer/öğretici/çalıșanlarından 65 yaş ve
üzerinde kalanlar ile 20 yaş altında kalanların, şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metrobüs,
otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanma kısıtlamasından da muaf tutulmalarına,
Alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi
gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç
teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli
işlemlerin uygulanmasına;
Oy birliğiyle/çokluğuyla karar verilmiştir

1

BAŞKAN
Fuat GÜREL
Vali

ÜYE

ÜYE

Rafet VERGİLİ
Belediye Başkanı

ÜYE

Dr. Ahmet SARI
İl Sağlık Müdürü

ÜYE

ÜYE

Nevzat AKBAŞ
İl Milli Eğitim Müdürü

Çetin AYVALIK
İl Tarım ve Orman Md.

Hasan ÖZTÜRK
Çevre ve Şehircilik İl Md.

ÜYE
Dr. Öğr.Üyesi Nihat YILMAZ
KBÜ Eğt. Arşt. Hast. Başhekimi

ÜYE

ÜYE

Uzm.Dr.Hacer İYNEM
Serbest Tabip

Ecz.Recep YILDIZ
Serbest Eczacı

2

