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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 27.02.2021 tarihinde saat 14.00’da Kastamonu Valisi Avni
ÇAKIR başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyeleri katılımıyla
toplanarak, gündemdeki konular karara bağlanmıştır.
GÜNDEM:
İlimizde Koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında resmi ve özel okullarda yüz yüze
eğitime başlanması hakkında görüşmek.
KARARLAR:
Koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrolü amacıyla İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi
ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri kapsamında;
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, hali hazırda uygulanmakta olan tedbir ve kuralların salgının
il bazlı seyri göz önünde bulundurularak, 01 Mart 2021 tarihi sonrasında esnetilebileceği
kararlaştırılmış, 01 Mart 2021 sonrası döneme dair temel usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı
Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında
toplanacak olan kabinede değerlendirilerek, alınan kararların kamuoyu ile paylaşılacağı, 01 Mart
2021 tarihinde yapılacak olan kabine toplantısında belirlenecek olan yeni kararların ilanına kadar,
mevcut önlemlerin devam ettirilerek, uygulamada herhangi bir değişikliğe gidilmemesi hakkında
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 26.02.2021 tarihli ve 3246 sayılı yazı
gereğince,
1-2021/10 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı’nın B- RESMİ VE ÖZEL OKULLARDA
YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLANMASI kısmındaki hükümlerin Cumhurbaşkanımız
başkanlığında toplanacak olan kabinenin değerlendirilerek belirlenecek yeni kararların ilanına kadar
mevcut önlemlerin devam ettirilerek uygulamada herhangi bir değişikliğe gidilmemesi
belirtildiğinden uygulanmamasına,
2- Uygulamanın Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 05.02.2021
tarih ve 20218459 sayılı yazısı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talepleri ile 11.02.2021 tarih ve
2021/05 Nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararımız ile yüz yüze eğitim faaliyetlerine
başlanılması uygun görülen eğitim öğretim kurumlarımızda uygulanmasına devam
edilmesinekarar verilmiştir.
İş bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan
kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta
olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına,
konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında
gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.

