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KARAR ranİHİ : 29.03.202l
KARAR NO :202|l3l

ılimizde vakaların
münasebetiyIe. Diyanet
çerçevesınde;

Çin Halk CumhuriYeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devameden ve DünYa Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ oİarak nitelendiiilen Koronarirüs (Covid_19) salgınından ülkem_izi ve vatandaşımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için ilUmumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayıh Umumi HıfzıJsıhha Kanununun 26. Maddesineistinaden toplanmış olup, mezkur kanunun 27. ve 72. Madd,eleri kapsamlnda aşağıdaki kararlaralınmıştır.

belli bir artıs trending.gilnlş^olması. risk seviyemizin yükselmesi: Işleri Başkanlığın,n ıo]oj.zö2l';;h ve l14gj23 sayılı-Genelgesi

l, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 25.02.202l tarih ve202ll|4nolu kararı ile alınan 4_6.. vlş temel. ve kısa sai;ii öğ;;t,. p."g,;;ffi;,
:EİtHi'şİ?til:eş*"ı11;; İİ",i oet*T öi,ii".i'ı,iı,lt1 iHffi,iflllil.,,I#Til}i,}:

2, İhtiYaÇ odaklı Temel Öğretim Programlarının çevrim içi gerçekleştirilmesine,
3, Camilerde Kur'an Öğretimi Hafta Sonu Programında çevrim içi eğitim yapılmasına,
4' Yatılı haflzlık ve gündüzlü hafızlık ku.rslarının eğitimi Vo20 kapasite ile y,,z yüze, gerikalan %80'inin.Çe-vrim ıÇi oluiuf vu;ffi;;;#;İ,İii'" iı Vıru.i Hıfzıssihha Kurulunun12,02,202| tarih ve zoziı|z-,.ir'ü;;;i-G],;i,;1;i. eğitimi veren Kur,an kurslarınınöğrenci/kursiYer/öğretici ve çuı,şurii"n,İ ü;;j;rınca verilecek kurum adresi veÇalıŞma/ders,|ırogrimını ihtivh-jJii'u'.ıg.'1ıJltlg'Jfuralrmeleri 

şartıyla sokağa çıkmak ı sı tl amas ı nd'an il uaf tut rin",uüi, n,n d.;;h ;H;;?;;,
yukarıda alınan tedbirler doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa mevdanverilmemesine ve mağdPii)l9i.;".?.;;lunmam'a3ı-ni,'uiiriun kararlara uymayanlara UmumiHıfzıssıhha Kanununui-iigiıi;ffi;ı;.İb}liğr;;. 'ıa,h'iiiJ; öü;iü;J;il3,". konusu suçteşkil eden fi ller içinse adüT ;;;;iı.ii'irç auyü.rsunda buiunuImasına;

Oybirliği ile karar verilmiştir.
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