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ARAÇ KAYMAKAMLIĞI
Araç Toplum Sağlığı Merkezi
KARAR SAYISI: 2021/12
KARAR TARİHİ: 02.03.2021
İLÇE HIFZISSIHHA KURUL KARARI
İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 02.03.2021 tarihinde saat 15:30’da Kaymakam Cengizhan
ANKARA başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyelerinin
katılımıyla toplanarak, gündemdeki konular karara bağlanmıştır.
GÜNDEM
:
İlçemizde Koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında risk gruplarına göre alınacak
tedbirler hakkında görüşmek..
KARAR
:
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün 02.03.2021 tarih ve
21569445 sayılı ‘Ortaöğretim Kurumlarında Yüz Yüze Eğitim ve Sınav Uygulamaları’
konulu emirlerinde bulunan;
- ‘İl/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe millî eğitim müdürlükleriyle alacakları karar
doğrultusunda bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ortaöğretim kurumları haftanın
2 (iki) günü yüz yüze eğitim yapılabilecektir. Barınma ihtiyacı olan öğrenciler gerekli
tedbirler alınması kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık,
Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre okul
pansiyonlarında kalabileceklerdir.
- Yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme
uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığına
Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları
Yönetmeliği hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacaktır.
- Düşük ve orta riskli illerde ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarında;
haftada iki gün, günde 8 saat ve seyreltilmiş sınıf uygulaması şeklinde yüz yüze eğitim
uygulanacaktır. 12. sınıflarda ise yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi
sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak haftada en az 16 en fazla 24
saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacaktır.’
hükmü doğrultusunda 02.03.2021 tarihinden itibaren;
Araç Çok Programlı Anadolu Lisesi, Araç Anadolu İmam-Hatip Lisesi, Araç Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi ve İğdir Çok Programlı Anadolu Lisesinin 9, 10 ve 11. sınıflarda
haftada iki gün, günde 8 saat yüz yüze eğitim öğretime başlamasına, 12. sınıflarda ise haftada
3 gün, günde 8 saat yüz yüze eğitim öğretime başlamasına, bu okulların öğrenci sayısı fazla
olan sınıflarında seyreltilmiş sınıf uygulaması şeklinde yüz yüze eğitim uygulanmasına,
Araç Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu ve Araç Çok Programlı
Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonunun 02.03.2021 tarihinden itibaren ortaöğretim
öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının karşılanması için hizmet vermeye başlamasına,
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 02.03.2021 tarih ve 21569446 sayılı ‘Yüz Yüze
Eğitim Uygulamaları’ konulu emirlerinde yer alan;

-

-

-

-

-

-

‘Bütün illerde 15 Şubat 2021 tarihi itibarıyla yüz yüze eğitime başlayan okul ve sınıf
düzeylerinde uygulama Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 05.02.2021 tarihli ve E43769797-10.07.01-20218459 sayılı yazısında belirtildiği şekilde devam edecektir.
Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ilkokullarda haftada 2 (iki) gün yüz yüze, 3
(üç) gün uzaktan eğitim yapılacaktır.
Düşük ve orta riskli illerde bulunan ortaokulların 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıflarında
haftada 2 (iki) gün yüze, 3 (üç) gün uzaktan eğitim yapılacaktır.
Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan ortaokulların 8 inci sınıflarında, sınıf
mevcudunun kalabalık olması ve sınıfın bölünmesini gerektiren durumlarda haftada
12 ders saati, diğer durumlarda ise haftada 22 ders saati yüz yüze eğitim yapılacaktır.
Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan imam hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında,
sınıf mevcudunun kalabalık olması ve sınıfın bölünmesini gerektiren durumlarda
haftada 14 ders saati, diğer durumlarda ise haftada 24 ders saati yüz yüze eğitim
yapılacaktır.
Bütün risk gruplarındaki illerde okullar bünyesindeki ana sınıfı ve uygulama
sınıflarındaki yüz yüze eğitim, sınıfın bağlı bulunduğu okulda yüz yüze eğitimin
devam ettiği günlerde yapılacaktır.
Bütün risk gruplarındaki illerde bulunan özel eğitim okulları, özel eğitim sınıfları ve
özel eğitim ana sınıflarında öğle arası verilmeyecek olup bir ders saati 30 (otuz)
dakika; teneffüsler ise 10 (on) dakika olacak şekilde haftada 5 (beş) gün ve günde 6
(altı) ders/etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacaktır.
İl/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe millî eğitim müdürlükleriyle alacakları karar
doğrultusunda bütün risk gruplarındaki illerde bulunan yatılı bölge ortaokulları, imam
hatip ortaokulları ve özel eğitim okullarının pansiyonlarından, ilgili mevzuat
hükümlerine göre salgına yönelik gerekli tedbirler alınarak öğrencilerin yararlanmaları
sağlanacaktır.’ hükmü doğrultusunda 02.03.2021 tarihinden itibaren;

İlçe hıfzıssıhha kurul kararı doğrultusunda 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren haftada beş
gün yüz yüze eğitime başlayan İlçemiz Yeşilova İlkokulu, Yeşilova Ortaokulu, Kayaboğazı
Kemal Uçar İlkokulu, Kayaboğazı Kemal Uçar Ortaokulu, İğdir İmam-Hatip Ortaokulu, Şehit
Ünsal Aksoy İlkokulu, Şehit Ünsal Aksoy Yatılı Bölge Ortaokulu, Şehit Şerife Özden Kalmış
İlkokulu, Boyalı Ertürk Yöndem İlkokulu, Boyalı Ertürk Yöndem Yatılı Bölge Ortaokulu ve
Zübeyde Hanım Anaokulunun haftada beş gün yüz yüze eğitime devam etmesine,
İğdir Ortaokulu 5. ve 8. sınıf öğrencilerinin haftada beş gün, sınıflardaki öğrenci
sayısının 15’i geçmesi nedeniyle İğdir Ortaokulu 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin haftada iki gün
yüz yüze eğitime devam etmesine,
15 Şubat 2021 tarihinden itibaren açılmış olan Şehit Ünsal Aksoy Yatılı Bölge
Ortaokulu ve Boyalı Ertürk Yöndem Yatılı Bölge Ortaokulu öğrenci pansiyonlarının
öğrencilere barınma hizmeti vermeye devam etmesine,
General Şükrü Kanatlı Ortaokulu ve General Şükrü Kanatlı İmam-Hatip Ortaokulunun
5, 6 ve 7. sınıflarında haftada 2 (iki) gün, 8. sınıflarında haftada 4 (dört) gün yüz yüze eğitime
başlanmasına, General Şükrü Kanatlı Ortaokulu 5. ve 6. sınıf seviyelerinde seyreltilmiş sınıf
uygulaması şeklinde yüz yüze eğitim yapılmasına,
Zübeyde Hanım Anaokulu binasında eğitim öğretime devam eden Ahmet Yesevi
İlkokulu okul öncesi sınıfında haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanmasına,

Ahmet Yesevi İlkokulunun 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde haftada 2 (iki) gün
seyreltilmiş sınıf uygulaması şeklinde yüz yüze eğitime başlanmasına,
İlçemizdeki okullarda bulunan özel eğitim sınıflarının tümünde haftada 5 (beş) gün ve günde
6 (altı) ders/etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılmasına,
Karar verilmiştir.
İş bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi
bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara
uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari yaptırım
uygulanması başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri
gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile
karar verildi.

