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TOSYA KAYMAKAMLIĞI 

İlçe Sağlık Müdürlüğü 

KARAR NO          :8       

KARAR TARİHİ : 11.02.2021 

 

İLÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI 

             İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 11.02.2021 tarihinde Kaymakam Deniz PİŞKİN ’in 

Başkanlığında aşağıdaki isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile acilen toplanarak 

gündemdeki konular karara bağlandı. 

GÜNDEM :   
               İlçemizde Koronavirüs (Kovid-19) kapsamında köylerdeki okullarda yüz yüze eğitimle 

okulların açılması teklifini görüşmek. 

KARAR :   
              Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim 

Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın 

toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, 

güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı 

alınarak uygulamaya geçirilmiştir.  

               İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel 

prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı için alınması 

gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin 

sürdürülmesi sağlanmaktadır. 

               Bu çerçevede, İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 

27 ve 72’nci maddeleri kapsamında;  

 

1-  Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 05.02.2021 tarih ve 

20218459 sayılı “Yüz Yüze Eğitim Uygulamaları” hakkındaki yazısına istinaden 

15.02.2021 tarihi itibariyle ilçemizdeki birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan Ekincik 

100. Yıl İlkokulu, bağımsız anaokullarından Cumhuriyet Anaokulu, bağımsız özel 

anaokullarında Nezahat Çengel Özel Anaokulu, köy yerleşim yerindeki okullardan 

Sekiler İlk/Ortaokulu ve Ortalıca İlk/Ortaokullarının haftada 5 (beş) gün her sınıf 

seviyesinde yüz yüze eğitim uygulaması yapmasına, 

 

2- Köy yerleşim yerindeki okullardan Akbük İlk/Ortaokulunun sınıf mevcutları fazla 

olmasından dolayı öğrenciler iki gruba bölünerek, birinci grup haftanın pazartesi-salı, 

ikinci grup çarşamba-perşembe günleri okula gelecek şekilde dönüşümlü olarak, her 

sınıf seviyesinde yüz yüze eğitim uygulaması yapmasına, 

 

 

3- 15.02.2021 tarihi itibariyle yüz yüze eğitime başlayacak okullarda taşımalı eğitime 

erişim uygulaması kapsamında olan öğrencilerin okul servis araçlarıyla taşınmasına 

 

Karar verilmiştir. İş bu kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar 

gereğince görevi bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip 

edilmesine, alınan kararlara uymayan vatandaşlarımızın Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 

282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna 

göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden 

davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli 

işlemlerin başlatılacağı hususuna oy birliği ile karar  verildi. 

    

      

 

 

  

 


