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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI 
 

   İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi 12.02.2021 tarihinde Kırıkkale Valisi Yunus SEZER       
Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımı ile toplanarak aşağıdaki kararlar 
alınmıştır. 

  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 11.02.2021 tarih 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 geçilebileceği belirtilmiştir. 

 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 programlarını ihtiva eden 
belge ile belgelendirmelerin şartıyla, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 
30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgesine istinaden 2020/89 nolu İl Hıfzıssıhha Kararı ile 
ile getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına, 

         2-Hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarının öğrenci/kursiyer/öğretici/çalışanlarından 65 
yaş ve üzerinde kalanlar ile 20 yaş altında kalanların İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel 
Müdürlüğünün 30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı Genelgesine istinaden 2020/88 Nolu İl 
Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile getirilen şehir içi toplu ulaşım araçlarını 
(metro,metrobüs,otobüs,minibüs,dolmuş vb.) kullanma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, 

         Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 05.02.2021 tarih ve 
20218459  sayılı yazısı ile 2020-2021 Eğitim öğretim yılı ikinci dönemi Covid-19 pandemi 
süreci boyunca eğitim öğretimin yürütülmesinde esas alınacak açıklamalara ilişkin    alınacak 
tedbirler belirtilmiştir. 

          Buna göre; 15 Şubat 2021 tarihi itibariyle, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm 
ilkokullarda yüz yüze eğitim, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel 
ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile  bu okulların 
bünyesindeki  ana sınıfların ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile 
özel okul öncesi eğitim kurumlarının da yüz yüze eğitime başlamasına, 

         Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden 
olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri 
gereğince idari  işlem  tesis  edilmesi ve  konusu suç  teşkil  eden davranışlara ilişkin Türk 
Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; 

 
Oy birliği ile karar verilmiştir. 
 
 
 

 
 


