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GÜNDEM: 

             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 Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın 

talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. 

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri 

olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde 

bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir. 

Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığının 05.02.2021 tarih ve 20218459 sayılı ve 12.02.2021 

tarih ve 20619760 sayılı Genelgeleri üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72 inci maddelerine istinaden 25.02.2021 Perşembe günü Vali Sayın 

Rahmi DOĞAN başkanlığında olağanüstü toplanarak, aşağıdaki kararları almıştır. 

 

KARARLAR   ; 

09.02.2021 Salı günü aldığımız 2021/4 sayılı kurul kararımıza ek olarak; 

1. Mesleki ve Teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibariyle işletmelerde beceri 

eğitimine devam edenler ile ikinci dönemde devam etmek isteyenlerin durumları 

değerlendirilerek 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren söz konusu eğitime devam 

etmelerine, 

2. 1 Mart 2021 tarihi itibarıyla; 

a) 15 Şubat 2021 tarihi itibariyle açılmış okullara ek olarak resmî ve özel ilkokullarda ve bu 

ilkokulların bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 (iki) gün yüz yüze eğitim yapılması,  

b) Tüm resmî ve özel ortaokullar ile İmam Hatip Ortaokullarının 8 inci sınıflarında yüz 

yüze eğitime başlaması, 

c) Resmi ve özel tüm ortaöğretim kurumlarının 12.sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulaması 

ile yüz yüze eğitim başlaması, 

ile ilgili; okula devam eden öğrenci sayıları dikkate alınıp, fazladan norm ve ek ders 

oluşturmayacak şekilde, okul bazında, İlçe Kaymakamlıklarınca ilgili kurumların görüşleri 

doğrultusunda hıfzıssıhha kurul kararları alınarak, sınıfların ikiye bölünerek yüz yüze eğitime 

başlamasına,   

Yukarıda belirtilen çerçevede, öğrencilerimizin öğrenim hayatlarının var olan şartlar içinde 

en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için mümkün olan en iyi imkânların kullanılarak gerekli tüm 

tedbirlerin eksiksiz ve zamanında Kaymakamlıklarca alınmasına, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle 

planlanması/uygulanması ve uygulamada vatandaş/öğrencilerin mağduriyetine yol açacak her hangi 

bir aksaklığa meydan verilmemesine, uygulamanın başta mülki amirler olmak üzere sıralı amirler 

tarafından denetlenmesine, 

  Oy birliği ile karar verildi. 

 

  Rahmi DOĞAN                                        

                    Vali  


