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İlçe Hıfzıssılüa Komisyonu l2l02l202l tarihinde Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali
KARATEKELİ Başkanlığında toplanarak aşağda isimleri ve imzalan bulunan üyelerden
teşekktil etıniş olup, yazılı olan karaılar oybirliği ile alınmıştır.

Koronavirüs salgıııyla mücadele kapsamında 01 .02 .202| tarihinde Sayın
Cumhurbaşkanmızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde W yuze
eğitimin kademeli olarak başlatılması kararlaştınlmış olup bu doğrultuda Diyanet İşleri
Başkanlığının 11.02.202| tarih ve |047564 saylı yazısınd4 10.02.202| tarihli ve 1039482
sayılı olurlan ile hafızlık eğitimi veren Kur'an kurslannda 15.02.2021 tarihinden itibaren yiiz
yiize eğitime geçileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda; İçişleri Bakanlığınn 12.02.202l taIlh 2554 sayıh yazılan ile Umumi
Hıfzıssüha kanunun,ırı27 ye 72 nci maddeleri uyannca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Güzergıh ve ilgili saatlerle srnırlı olıcık şekilde;
1 . Hafızlık eğitimi veren Kur'an kurslannda öğenci/kuısiyeüiğetici/çalışanlann

durumlannı kurumlannca verilecek kurum adresi ve çalışma/ders progııımıru ihtiva eden

belge ile belgelendirmeleri şartıyl4 sokağa çıkma }ısıtlamasından muaf tufulmalanna
2. Hafizlık eğitimi veren Kur'an kurslannın öğenci./kursiyer/öğetici/çalışanlarından

65 yaş ve tDerinde kalanlar ile 20 yaş altında kalanlann şehir içi toplu ulaşım araçlannı
(otobüs, minibi,is, dolmuş vb.) kullanma kısıtlamasından muaf tutulmalanna

3. Meteorolojik verilere göre İlimizde özellikle 11115ll,6.02.202l giinlerinde etkili
olması beklenen yoğun kar yağışı nedeni ile İlimiz genelinde Milli Eğitim Müdilrlüğiltnilze
bağlı resmi ve özel okul ve kıırumlardan yiız ylze eğitim yapanlar için öğretime |5.02.202l
pazartesi günü için l (bir) gün siire ile ara verilmesine

4. Tiim Kamu Kurum ve Kuruluşlannda görevli olan engelli personel ile hamile
personellerin lS.02.202| pazartesi günü idari izinli sayılmalanna

Yukandaki kararlar ile ilgili uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi
ve mağduriyete neden olunmamasr, alrnan kararlara uymayanlara Umumi Hıfassüha
Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden

davranışlara ilişkin Tilrk Ceza Kanıınunun 195 inci ırıaddesi kapsamrnda gerekli adli
işlemlerin başlatılmasınaı

l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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