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KARAR
İlçemiz Hıfzıssıhha Meclisi 12.03.2021 tarihinde saat 10.00’da Kaymakam Erkan
KAÇMAZ Başkanlığında aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak
aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 1 Mart 2021 tarihinde toplanan
Cuhurbaşkanlığı kabine toplantısında kontrollü normalleşme sürecine yönelik kararlar
alınarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Alınan kararlar doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm
okullarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetleri ve sınav uygulamalarının hangi usullere göre
yapılacağı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 02.03.2021 tarihli ve 21569445 sayılı yazısı ve
Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 02.03.2021 tarihli ve 21569446 sayılı yazısı ile tüm il
ilçemize duyurulmuştur. Yeni kararlar çerçevesinde 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları
Kanunu kapsamında faaliyet gösteren diğer özel öğretim kurumlarına yönelik ayrıca aşağıdaki
kararlar alınmıştır.
a)Özel öğretim kurumları tarafından yapılması planlanan bursluluk ve öğrenci kabul
sınavları illerin risk grupları dikkate alınarak kısıtlamaların olmadığı gün ve saatlerde yüz
yüze,
b)Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimleri hafta içi ve
hafta sonu yüz yüze,
c)Çeşitli kurslar, özel öğretim kursları (sadece 12 nci sınıflar ve mezunlar), sosyal
etkinlik merkezleri, özel hizmet içi eğitim merkezleri, özel ulaştırma hizmetleri mesleki
eğitim ve geliştirme kursları, uzaktan öğretim yapan kuruluşlar, özel motorlu taşıt sürücüleri
kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, gemi-adamı yetiştirme kursları, pilot yetiştirme
kursları ile özel mesleki eğitim merkezleri teorik ve uygulama eğitimleri illerin risk grupları
dikkate alınarak kısıtlamaların olmadığı gün ve saatlerde yüz yüze,
ç)Ortaokul ile ortaöğretim kurumu öğrencilerine barınma hizmeti veren yurt ve
pansiyonlarda barınma hizmeti faaliyetleri yüz yüze,
Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme
Kılavuzuna uygun olarak yapılabilecektir
Alınan karantina kurallarına uymayanlara Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi
gerekli işlemler başlatılacaktır.
Gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak, bu tür eylemler
içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli
adli işlemlerin başlatılacaktır.
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci
maddesi gereğince idari para cezası verilecektir.
Oy birliği ile karar verilmiştir.
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