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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

GÜNDEM:
Dünyada ve Ülkemizde insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs
(Covid-19) salgını pandemisi nedeniyle Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurum ve kuruluşlarda 20192020 Yılı Yaz stajı, Lisans Tamamlama, İntörn Gözlem Çalışmaları ve Uygulama Eğitimi
başvurusıında bulunan öğrencilerin staj talepleri Sağlık Müdürlüğünce yeniden degerlendirilmiştir.
Konu hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK) 13.04.2020 tarih ve E.26482 sayılı
Üniversite Rektörlüklerine gönderdiği yazısında, öğrencilerin “staj/uygulama eğitimlerini,’ dijital
imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla, simülasyon eğitimi, proje, vaka analizi vb. faaliyetlerle de
tamamlayabilmeleri, hususunun Yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları ile karara
bağlanması gerektiği” bildirilmiş olup bir çok Üniversitenin de bu doğrultuda öğrencilerine
kolaylıklar sağladığı bilinmektedir. Yine Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim
Genel Müdürlüğü kurumlarında öğrenim gören öğrencilerinin stajları ile ilgili olarak 25.05.2020
Tarih ve E 7185150 sayılı yazısında ” Anadolu Teknik Programı öğrencileri ile staj hükümlerine
tabi olan Anadolu Meslek programı öğrencilerinin mesai saatleri sonrasında, hafta sonu,
yarıyıl ve yaz tatillerinde yapmaları gereken stajlar 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında
yapılmayacaktır.” şeklinde kurumlarını talimatlandırmıştır.
Gelinen aşamada, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili Bakanlıklarla yapılan görüşmeler
sonucunda; İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72.
maddeleri uyarınca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 14.07.2020 Salı günü Vali Yardımcısı Sayın
Aydın TETİKOĞLU başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

KARARLAR;
1-Yukarda sayılan nedenlerle ve Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme amacıyla, sosyal
hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak için Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun verdiği
kararlar doğrultusunda bugüne kadar birçok kısıtlamaya gidilmiş ve birçok ilave tedbir
alınmıştır. Bu tedbirler neticesinde elde edilen olumlu gelişmelere bağlı olarak kontrollü sosyal
hayat dönemine geçilmiş olmakla birlikte henüz pandemi sonlanmadığından ve staj yapacak
öğrencilerin hastanelerde sosyal hareketliliği, sağlık personeli ve hastalarla teması ve bunlara bağlı
bulaş riskini artırabilecek olmaları nedeniyle; stajyer öğrenci sağlığı ile güvenliği de göz önünde
bulundurularak Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda normalleşme
tamamlanıncaya kadar stajlar (Yaz stajı, Lisans Tamamlama, İntörn Gözlem Çalışmaları ve
Uygulama Eğitimleri) ertelenmesine,
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Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun vereceği kararlar doğrultusunda Kurum ve Kuruluşların
durumuna göre ilerleyen süreçte, durum tekrar değerlendirilecek olup Sağlık Müdürlüğü web
sitesinden duyurulacaktır

Oy birliği ile karar verildi.
Aydın TETİKOĞLU
Vali Yardımcısı

