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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

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

kararlar alınmıştır. 

 

 ALINAN KARARLAR 

Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, 

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

amacıyla Sağlık Bakanlığı ve COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok 

tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 08.10.2020 tarihli ve 14430520 sayılı 

yazısı ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 09.10.2020 tarihli ve 14484931 

sayılı yazısında; COVID-19 salgın sürecinin ülkemizdeki seyri dikkate alınarak 28 Eylül- 2 Ekim 2020 

tarihlerini kapsayan hafta ve devamında okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul 1. sınıflarda haftada 

2’şer (iki) gün yüz yüze eğitim, diğer sınıf seviyelerinde ise uzaktan eğitim gerçekleştirildiği, diğer 

taraftan 2020-2021 eğitim öğretim yılının yüz yüze ve uzaktan eğitim imkanlarının birlikte 

kullanılması ile sürdürüleceği, diğer kademe ve sınıf düzeylerine ilişkin değerlendirmelerin salgının 

seyrine bağlı olarak ilan edileceği, öğrencilerin müfredatın tamamından sorumlu olacağı bildirilmiştir. 

Bu kapsamda 12 Ekim 2020 Pazartesi gününden itibaren resmi ve özel okul öncesi eğitim, 

ilkokul, ortaokul ve imam hatip okullarında yapılacak yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetleri ilgili 

olarak; 

1. İlimiz genelinde kırsal mahallelerde bulunan ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip 

ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde Milli Eğitim Bakanlığının anılan yazısı eki ilgi (b) ve ilgi (c) 

çizelgede yer alan derslerin tamamının yüz yüze yapılmasına, 

2. Tepebaşı, Odunpazarı, Sivrihisar ve Çifteler ilçe merkezlerinde bulunan okullar hariç olmak 

üzere diğer ilçe merkezlerinde bulunan ilkokullar, ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının bütün 

sınıf seviyelerinde Milli Eğitim Bakanlığının anılan yazısı eki ilgi (b) ve ilgi (c) çizelgede yer alan 

derslerin tamamının yüz yüze yapılmasına, 

3. Ayrıca bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunduran ve yukarıda anılan okulların eğitimlerinin yüz 

yüze yapılmasına, 

4. Yukarıda bahsi geçen okulların bulunduğu mahallelerde vaka ve hasta sayısında artış 

görülmesi halinde ilçe hıfzıssıhha kurullarınca ilçe milli eğitim müdürlüklerinden alınan görüş 

doğrultusunda gerekli her türlü tedbirin alınmasına, 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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