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DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:

a) 16/03/2020 tarihli ve 5580217 sayılı yazımız.
b) 26/03/2020 tarihli ve 5918703 sayılı yazımız.
c) 04/05/2020 tarihli ve 6741910 sayılı yazımız.
ç) 05/05/2020 tarihli ve 6757230 sayılı yazımız.
d) 29/05/2020 tarihli ve 7243077 sayılı yazımız.
e) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.05.2020 tarihli ve
89780865153E.8558 sayılı Genelgesi.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, 5580 sayılı
Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel öğretim kurslarında
eğitimlere ilgi (a), (b) ve (c) yazılarla 16 Mart - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında ara verilmiş,
ilgi (ç) ve (d) yazılarla da faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edebilecekleri
belirtilmişti.
Tedbirlerin uygulanmasıyla ülke genelinde olumlu sonuçlar elde edilmiş ve
normalleşme süreci planlandığı şekliyle devam etmektedir. Kontrollü sosyal hayat kuralları, il
pandemi kurulunun görüşleri de dikkate alınarak kurum binalarında, eğitimde kullanılan araç
gereçlerde ve engelli bireylerin merkeze ulaşımlarında kullanılan servis araçlarında
koronavirüs (Covid-19) salgınından korunmak için gerekli olan maske kullanımı, hijyen ve
sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlerle birlikte ilgi (e) Genelge ile ilgi (d) yazı ve
ekinde yer alan kurallara uyulması şartıyla özel öğretim kurslarının kurucuları ve öğrenci
velilerinin istemesi halinde, kurslar eğitimlere 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren
başlayabilecektir.
İlinizdeki özel öğretim kurslarının binalarında, eğitimde kullanılan araç gereçlerde ve
öğrencilerin merkeze ulaşımlarını sağlayan servis araçlarında maske kullanımı, hijyen ve
sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlerle birlikte ilgi (d) yazı ve ekinde alan kurallara
titizlikle uymalarının sağlanması ve uymayanlar hakkında ilgili birimlerce mevzuatları
doğrultusunda gerekli yasal işlemlerin yapılması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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