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Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 7

İlçemiz Umumi Hrfzıssıhha Komisyonu 02112/2020 tarihinde Saat l4:0O'da
kaymakam Çağlar pARTAL başkanlığında aşağıda adı soyadı, unvanı ve imzalan bulunan
iıe|erin katılımıyla toplanarak Korona(Covid- 19; ,irtısıe mücadele kapsamrnda gma".a"ı.ı
konular görüşülerek karara bağlanmıştır.

GÜNDEM:

Taşköprü İlçe Müftüüğiınce kaymakamlık Makamına yapılan bildirim üzerine,
koronavirüs (covid-l9) salgmı kapsamında ilçemizde faaliyeti devam eden yatılı ve giindüz
eğitim veren kur'arı kurslannda yiiz yi,ize eğitime ara verilmesinin görüşülmesi.

KARARLAR:

koronavirüs (covid-l9) salgırunrn toplum sağlığı ve kamu diizeni açısından
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastaııgın
yayılım hızını kontrol altında tutrna amacıyla sağlık Bakanlığr ve koronavirüs Bilim
kurulunıın önerileri, sayın cumhurbaşkanrmızın tilimatlan dğultusıında birçok tedbir
kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

, Içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan
temizlik, maske ve mesafe kurallannrn yanı sıra salgınrn seyri ve olası riskler 96z ontınde
bulundurularak hayatm her alanrna yönelik ul.rımag gereken kurallar ,-" t.dbi.l..
belirlenmektedir.

Aynca Milli Eğitim Bakarılığı taıafindan her tiır ve seviyedeki eğitim kurumlannda
20 Kasım 2020 - 04 ocak 2021 tarihleri arasında eğitim- öğietim çalİşmalanna uzaktan
eğitim yoluyla devam edileceği karan alınmış, ilgili kurumlar arasında yapııarı istişareler
sonucunda ise resmi ve özel tiim anaokulu, ana sınıfı ve uygulama smılannda haiıada 5
(beş) giiı yüz yüze eğitime devam edilmesi İçişleri Bakanlığının 20.11.2020 tarihve |9526
sayılı genelgesi ile bildirilmiştir.

Ancak; Milli Eğitim Bakanhğının 27.|1.2020 tarih ve |7375679 sayı|ı yazılarıyla,
coVID- 19 salgınınrn yerleşim yerlerindeki seyrine bağh olarak resmi unaokrİıa.r r" anu
sınıfları için 04 ocak 2021 tuilııne kadar uzaktan eğitime geçrne kararrnın il/ılçe umumi
Hrfzıssıhha kurullanrun görüşleri çerçevesinde alınabilecği-belirtilmiş ve bu İerçevede0|/12/2020 tarih ve 83 No'lu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Karanmrz ile Anasınıfı ve
Anaokullan faaliyetlerine ara verilmişti.

TaŞköPrü İlÇe Mtiftllüğümtiz bildirimleri üzerine ilçemizde faaliyet gösteren yatılı
ve giindüz eğitim veıen kur'an kurlannın eğitim öğretim faalıyetĞrinin ayrıca
değerlendirilmesi gi,indeme gelmiş ve bu çerçevede İl İdaresi kanunu'nun 11/c maddesi ile
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l- Koronavirüs (COVID-l9) salgınının ilçemizdeki seyri dikkate almdığındailçemizde faaliyet gösteren ;Elİİ.-öğretim faaliyetlerinin durdurutarak İryl"sürdüriilmesine,
Karar verilmiştir.

Iş bu karann ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevibulunan kurum ve kuruluşlaı tarafindan uyguıaminın takip edilmesine,-aıııı"an t*}i*uuymayanlara Umumi Hıfzrssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi geregince td; y;p;uygulanması başta olmak i.izere aykınlığın durumıına gore kanun un ilgıli majdaerigereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden 
-<lavranrşlara 

ilişkin Tiirk cezaKanunu'nun l95'inci maddesi kapsamında g"..kıi udıi işlemlerin başlatı-*-" 
"y 

ti.ıiİıile karar verildi.
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