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HIFZIssIHIIA KURI]L KARARı

İlçemiz Urnumi Hıfzıssılüa Komisyonu 14/02/2021 tarihinde Saat 17:30'da
Iftymakam Çağlar PARTAL başkanlığında aşağıda adı soyadı, ıınvanı ve imzalan bulurıan
üyelerin kanlımıyla toplanarak giiııdemdeki konular görü$ilerek karara bağlanmıştır.

GİINnEıl:
İlimiz geneline etkili, ilçemizde de beklenen yoğun kar yağışı nedeni ile ilçe merkezi
ve ilçe merkezimize bağlı köyleıde |01021202| taııh,ve 202Ll04 Nolu İlçe Umıırni Hıfzıssüha
Kurul Karanmız ile Taşköprü Kaymakamlığ llçe Milli Eğitim Müdilrlüğilıniize bağı eğtim
kurumlannda ytız yiue eğtime karar verilen ol«rllar ile Destekleme ve Yetiştirme kuşlanna
ara verilmesi hususlannda görüşmek, giindem konusunu oluşhırmaktadır.

KARARLAR:
Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdilrlüğtı O9na202| tarfü ve 20401556 sayıh İlçe
Umumi Hrfzıssüha Kunılıına hitaplı yazılan ekinde mevcut listede aynntılan bildirilen köy
yeıleşim yerleri ile köy yerleşim yerlerinde ikamet eden öğencilere taşımalı eğitim veren
ilkokul, ortaokul ve imaııı hatip ortaokullanıın ttim sıruf seviyeleri ile yine listede yer alan
okullann aııasınıflannda |5/021202l tarihinden itibaren yiiz yüze eğitime geçilınesine
LOt02l2O21 tarih ve 2o2ll04 Nolu İlçe Umumi Hıfossıhha Kurul Kıranııuz ile karar
verilıni$i.
Metoroloji Genel Müdiirlüğiince yapılan uyanlara istinaden, ilimizde l4l02l202|rl\2n02| taıihlerinde beklenen yoğun kaı yağışı nedeni ile l5l02l2021 tarihinde
başlan_ılacak olan yüz. ylDe eğitim faaliyetlerinin buzlanma, don olalı, ulaşımda aksamalar
gibi oluşması muhtemel riskler göz önitne alınarak ytiz yiize eğitim faaliyetlerinin ertelenmesi
hususunda; İl İdaresi Kanunu'nrm lllC maddesi ile Umumi Hıfassıhha Kanunu'nun 23'iincü
maddeleri kapsamında;
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l0lO2/2O21 tarih ve 202|104 Nolu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul karanmız ile
Taşköprü Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdifulüğtlıntize bağlı köy yerleşim yerleri ile köy
yerleşim yerlerinde itamet eden öğencilere taşımalı eğitim veren ilkokul, ortaokul ve imam
hatip ortaokullanıuı tiim srnıf sevileri ve mevcut okullann anasmflannda |5l02l202l taıihı

itibariyle ytız yıLze eğitime geçilınesine kaıar verilmiş olup, kaıara konu Naine Alp
Anaokulu, Ersil ilkokulu B.S, Seka ilk/ortaokulu, Ş.P.Çvş.Hüseyin Ateş ilkokulu_- B.S,
Bekdemire§i İtk/Ortaokulu, Alatarla İIkokulu, Alatarla Ortaokulu, Av.Murat Ügen
ilı</ortaokulu, Taşkdprü Yahlı Bölge fuk/ortaokullarında 15l02l202l tarihinde
başlayacak olan yüz yilze eğtim faaliyetleri ile Destekleme ve Yetiştinne kurslann4
Metoroloj Genel Mildtlrlüğiince verilerine göre ilimizde 7410212021,1510212027 taibleinde

g

iİrza jlc

24

iİ,j"]"V,*"

http§://www

*N*"*,

ik-bakanligi-ebys

beklenen yoğun kar yağşı nedeni ı
uzaktan eğtime devam edilııesine;
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ara verilmesine ve okul]arımızda ttim sınıflarda

Karar verilmiştir. İş bu karann ilgili kurum ve kuruluşlara
gönderi|mesine, karar
gereğince göıevi bulurfin kurum ve kurul
uşlar tarafından uygrılaınanı1 takip edilınesİne,
oy
birliğ ile karar verildi.
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