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İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 08.02.202I tarihinde Sayın Vali Kemal ÇEBER başkan-
lığında toplanmış olup;

Koronavirüs (Covidl9) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski
yönetme, sosyal izolasybriu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol
altında tutma amacryla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel
prensipleri olantqmizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sra hayatın her alanına yönelik
uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun
önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızrn talimatlan doğrultusunda belirlenerek uygularrıaya
geçirilmektedir. Bu kapsamda;

1.1İılmizoe 15 Şubat 202l tarihi itibariyle;

1- Birleştiri|miş sınıf uygulaması yapantüm ilkokullarda haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitime
başlanmasına,

2- Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam
hatip ortaokullarının bütiin sınıf seviyeleri ile bu okulların bi.inyesindeki ana sınıflarında haftada
5 (beş) gijn yiiz yüze eğitime başlanmasrna,

3- Tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim
kurumlarında haftada 5 (beş) giin yuz yüze eğitime başlanmasrna,

B) 1 Mart 202l tarihi itibriyle;

1- 15 Şubat 202l tarihiitibariyle açılacak okullara ek olarak resmi ve özel ilkokullarda ve bu
ilkokulların biinyesindeki ana sınrflarında haftada 2 (ikD gün yüz yüze eğitim yapılmasrna,

2- Tüm resmi ve 8ğel orlaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında yiz yize
eğitime başlanmasİrru, , -.İi "' '

3- Tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıflarında
tüm derslerin uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilmesine, ], ,..

4- Yiiz yüze eğitim yapan resmi okullar bünyesindeki ana sınıfı ve uygulama sınıflarında yüz
yüze eğitimin, bulunduğu okulla aynı günde gerçekleşmesine,

5- Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul
kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar
bünyesindeki <lzel eğitim srnrflarında haftada 5 (b-e$ gün yüz yüze eğitime başlanmasına,

6- Bilim ve Sanat Merkezlerinde programları dahilinde yüz yüze eğitime başlanmasrna,



Uygulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunma-

maslna, alrnan kararauymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince

idari işlem tesis edilmesi vgkonusu suç teşkil eden davranrşlara ilişkin Tiirk ceza kanunu'nun

195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmaslna,

Oy birliği ile karar verilmiştir.
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