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           İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

 

 
İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesi gereğince, 

15.02.2021 tarihinde Sayın Valimiz Salih AYHAN başkanlığında, imza bölümünde isim ve unvanları 

bulunan asıl üyeler dışında, süreçte yetki ve sorumlulukları bulunan kurum/kuruluşların en üst 

yöneticilerinin de katılımıyla olağanüstü toplanmıştır. 

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 01.02.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın 

başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlatılması 

kararlaştırılmış olup bu doğrultuda İlimizde Milli Eğitim Bakanlığının 05.02.2021 tarih ve 20218459 

sayılı Genelgeleri ile 12/02/2021 tarih ve 2021/4 nolu İl Hıfzıssıhha kararıyla yüz yüze eğitime 

geçilmesine dair bir takım kararlar alınmıştı. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel 

Müdürlüğünün 12/02/2021 tarih ve 20619760 sayılı yazıları doğrultusunda İlimizde; 

1. 12/02/2021 tarih ve 2021/04 sayılı İl Hıfzıssıhha kararıyla 15 Şubat 2021 tarihinde eğitim-

öğretime başlayan ilimiz merkez, köy ve beldelerindeki ilkokul ve ortaokulların bünyesinde 

bulunan özel eğitim sınıflarının da 15 Şubat 2021 tarihi itibarıyla haftada beş gün yüz yüze 

eğitim öğretime başlatılmasına; 

2. İlimiz Sağlık Hizmetleri Alanı 12. Sınıf öğrencilerinin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurumlarda, 

işletmelerde beceri eğitimi uygulamalarını yapmalarına, 

3. 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren, barınma ihtiyacı olan öğrencilere Milli Eğitim Müdürlüğünce 

açılmasına karar verilen okul pansiyonlarında kalabilmelerine, 

4. Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf seviyelerinde yapılacak olan sınavların, 01 Mart 2021 

tarihinden itibaren okullarda oluşacak yoğunluğu azaltmak amacıyla iki haftayı geçmeyecek 

şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanarak, sınavların hafta 

sonu da yapılabilmesine, 

5. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve öğrenci velilerinin okul ve kurum müdürlüklerince belirlenen 

sınav saatlerinde sokağa çıkabilmelerine, toplu taşıma ve hususi araçlarla eğitim kurumlarına 

ulaşmalarına izin verilmesine, 

6. Koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili verilen mücadele doğrultusunda maske, fiziki mesafe 

ve temizlik kuralları başta olmak üzere Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi 

ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzunda belirtilen hususlara titizlikle uyulmasına dikkat 

edilerek belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesine, 

Oy birliğiyle karar verilmiştir. 


