
Karar No :202l126
Karar Tarihi : 0'7.04.2021

GÜNDEM:
Kastamonu Valiliğimiz 02lo4l2021 tarih ve 202l/24 No'lu il Umumi Hıfzıssıhha Kurul

Kararlan doğrulfusunda ilçemizde alınan 301031202| tarih ve 2021/23 Nolu ilçe Umumi

Hıfzıssıhha k;anmlzla diizenlenen özel öğretim kurumları uygulamalan hakkında görüşmek.

KARARLAR:
Koronavirüs (Kovid-l9) salgınının toplum sağlığı ve kamu diizenİ açısından oluŞturduğu

riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığm yayılım hızıru

kontrol altında tutma arnacryla, içerisinde bulunduğumuz kontrotlü normalleşme döneminde il
bazında salgının seyri, vaka ve hasta sayılarında yaşanan değişiklikleı, hastane genel ve yoğun

bakım doluluk oranları ile uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkililiği gibi

hususlar değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda, il İdaresi Kanunu'nun ll/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun

27 ve 72'nci maddeleri kapsamında;

30.03.202l tarih ve 202|123 Nolu İlçe Umumi Hıfzrssıhha Kurul Kararınln l1'inci
Maddesi altında özel Öğretim Kurumları başlıklı biilüm aşağrdaki gibi değiştirilmiştir;

öznı- öĞnıriıı KURUMLARI:
- Özel Okullaıda öğrenci sayısı ve dersliklerin

1.,2.,3. ve 4. sınıflar 5 gün,8. ve 12. sınıflar 5 giin
metrekareleri uygun olduğundan Ana sınrfı,

W yiJze eğitim,5., 6.,'1.ve 9., 10. ve 1l.

slnıfl arda uzaktan eğitim yapacaktır.
_ Milli Eğitim Bakanlığının 031031202| taih ve 2|647338 sayılı yazlan doğrultusunda

çeşitli kurslar, ö"zel öğIetim kursları (sadece 12,nci sınıflar ve mezunlar), sosyal etkinlik

merkezleri, özel hizmet içi eğitim merkezleri, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve

telişirme tursları, uzaktan öğİetim yapan kuruluşlar, özel motorlu taşıt stiı'ücüleri kursları, iŞ

İıatineleri sürücü eğitim kursları, gemi adamı yetiştirme kursları, pilot yetiştirme kurslan ile

teorik ve uygulama eğitimlerini, yapabilmelerine,
_ evi"u özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslan, özel motorlu

taşıt stırt_ıcüıeri kursları, iş makineleri siirücü eğitim kursları, gemi adamı yetiştirme kurslan,

|iiot yetiştirme kurslannın hafta sonu teorik ve uygulama sınavlannı yapabilmelerine,

yapabilmelerine.

Yukanda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde alınan karann 08.04.2021 tarihinden

itibaren uvgulamava qecirilmesine, karar verilmiştir,
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TAŞKÖPRÜ KAYMAKAMLİĞi

İlçe Sağhk MüdürIüğü

J iLÇE UMUMİ IIIFZISSIHHA KURUL KARARI

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Komisyonu 07 /O4l2021 tarihinde Saat l0:00'da Kaymakam

Çağlar PARTAL başkanhğında aşağıda adı soyadı, unvanl Ve 7lrızaları bulunan üyelerin

katİlımıyla toplanarak giindemdeki konular görüşülerek karara bağlanmıştır,
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ış bu karann ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan

kuru- ve kuruluşlar tarafindan uygulamanın takip edilmesine, ahnan kararlara uymayanlara

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nu n 282'nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta

olmak üzere aykırılığın durumrına göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem

konusu suç teşkil eden dawanı ştara itişkin Tiirk Ceza Kanunu'nun 195'inci

gerek-li adli işlemlerin başlatılmasrna oy birliği ile karar verildi.
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