DENİZLİ KALE iı,çnsi HIFzIssIHHA ıvrncr,is KARARI
Karar

No:202lllİ1

Karar Tarihi: 02.04.202I

Kale İlçesi Hıfzıssıhha Meclisi Kale Kaymakamı Abdulkadir ŞAHİN başkanlığında

aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile Makamdatoplanarak aşağıdaki kararlar

alınmıştır. Bu kapsamda;

Denizli İı vıiııı Eğitim Müdiirlüğiıntın 02.04.202l tarihli ve 23569277 sayılı "okullar
Dışındaki KurumlardaYizYtlze Eğitim ve Sınav Uygulamaları" konulu yazısında; 5580 Sayılı
Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okullar dışındaki özel öğretim
kurumlarında yiız yiize eğitimin halen Özel Öğretim kurumları Genel Müdilrlüğtlntln
03.03.202I tarihli ve2l647338 sayılı yazı|wındabelirtilen hususlar doğrulfusunda yürütiildüğü
belirtilmekte olup, Milli Eğitim Müdiirlüğü tarafindan Özel Öğretim Kurumları Genel
Müdürlüğüniin söz konusu ya^$ doğrulfusunda öze| öğretim kurumlarına ilişkin eğitim ve
uygulamalara aşağıda belirtildiği şekilde devam edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Okullar dışındaki kurumlardaytızyüze eğitim §ınav uygulamaları kapsamında;

l.
2.
3.

4.

Özel öğretim kurumları tarafindan yapılması planlanan bursluluk ve öğrenci kabul
sınavlarının planlandığı şekilde hafta sonlarını kapsayacak şekilde yapılmasına,
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen bireysel ve grup destek eğitimlerinin
yıd.zyize yapılmaya mevcut haliyle hafta sonlannı kapsayacak şekilde devam edilmesine,
Çeşitli kurslar, sosyal etkinlik merkezleri, öze|hizmet içi eğitim merkezleri, özel ulaştırma
hizmetleri, mesleki eğitim ve geliştirme kurslan, uzaktan öğretim yapan kurumlar, özel
motorlu taşıt sürücü kursları, iş makineleri siirücü eğitim kursları, gemi adamı yetiştirme
kursları, pilot yetiştirme kursları ile özel mesleki eğitim merkezlerindeki teorik ve
uygulama eğitimlerinin hafta sonlarrnı da kapsayacak şekilde mevcut haliyle yız fize
yapılmasına devam edilmesine,

Özel Ögretim Kurumlan Yönetmeliği ve Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının

Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzunda belirtilen hususlara uyulması
kaydıyla yukarıda belirtilen kurumlarda yıüz yiıze eğitimlere, teorik ve uygulama
sınavlarına katılacak yönetici, öğretmen ve öğrencilerin kurs ve sınav saatlerinde sokağa
çıkma kısıtlamasından muaf tufulmalarına,
Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden
olunmamasın4 alınan karurlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Tiirk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.
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