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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında aşağıdaki 

kararlar alınmıştır. 

ALINAN KARARLAR  

Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski 

yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında 

tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan 

temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar 

ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda belirlenerek 

uygulamaya geçirilmektedir. 

Bu kapsamda; 

1. Milli Eğitim Bakanlığınca bildirilen esaslar doğrultusunda İlimizdeki tüm resmi ve özel eğitim 

kurumlarında, 

- Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okullarının tam zamanlı yüz yüze eğitime devam 

etmesine, 

- Birleştirilmiş sınıflı okullar ve seyrek nüfuslu yerlerdeki okulların yüz yüze eğitime tam 

zamanlı devam etmesine, 

- İlkokulların 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim almalarına, 

- Ortaokul 5,6,7. Sınıfların tam zamanlı uzaktan eğitime devam etmesine,  

- Ortaokul 8. Sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze 

eğitim almalarına, 

- Lise hazırlık, 9, 10, 11. Sınıfların tam zamanlı uzaktan eğitime devam etmesine, 

- 12. sınıflarda haftada 16-24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze 

eğitim almalarına, 

- Destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze eğitime devam etmelerine, 

- Sınavların seyreltilmiş sınıflarda yapılmasına, 

- Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıflarının tam zamanlı 

olarak yüz yüze eğitime devam etmelerine, 

- Yüz yüze eğitimlere katılımın veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine, 

- Seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarındaki mevcut kararların uygulamalarına 

devam edilmesine,  

2. 23.03.2021 tarihli ve 13 sayılı kararımızın 1. maddesinde yer alan uygulamanın devamına,  

3. Pandemi ile ilgili alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayanlara; 

 Birinci ihlalde uyarı, 

 İkinci ihlalde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi 

gereğince idari para cezası, 

 İşyeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale 

getirilmesi için üçüncü ihlalde 3 gün; dördüncü ihlalde 1 ay süreyle faaliyet 

durdurma cezalarının uygulanmasına, 

 

Ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli 

işlemlerin başlatılmasına, 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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