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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 
 

İl m z Hıfzıssıhha Kurulu 11.02.2021 tar h nde saat 15.30’da Kastamonu Val s  Avn  ÇAKIR 
başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve mzaları bulunan kurul üyeler  katılımıyla toplanarak, 
gündemdek  konular karara bağlanmıştır.  
GÜNDEM:  
 İl m zde Koronav rüs (Kov d-19) salgını kapsamında b rleşt r lm ş sınıflarda, köy ve seyrek 
nüfuslu yerleş m yerler ndek  resm  ve özel okulların yüz yüze eğ t me başlaması hakkında görüşmek. 
KARARLAR: 

Koronav rüs (Kov d-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzen  açısından oluşturduğu r sk  
yönetme, sosyal zolasyonu tem n, f z k  mesafey  koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında 
tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronav rüs B l m Kurulunun öner ler , Sayın 
Cumhurbaşkanımızın tal matları doğrultusunda b rçok tedb r kararı alınarak uygulamaya 
geç r lm şt r. 

İl İdares  Kanunu’nun 11/C maddes  le Umum  Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nc  
maddeler  kapsamında; 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 05.02.2021 tarihli ve 20218459 sayılı yazısında birleştirilmiş 
sınıflarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve imam hatip 
ortaokullarında 5 gün yüz yüze eğitim yapılabilecekleri belirtilmektedir. 

Bu kapsamda; 
- Elyakut İlkokulu ve Ortaokulu 1. ve 8. sınıflar 4 gün, 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. sınıflar 2 gün                                
- Karaş İlkokulu ve Ortaokulu 1. ve 8. sınıflar 4 gün, 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. sınıflar 2 gün 
- Duruçay İlkokulu ve Ortaokulu tüm sınıflar 5 gün 
- Kurucaören Ortaokulu tüm sınıflar 5 gün 
- Kayı İlkokulu ve Ortaokulu tüm sınıflar 5 gün 
- Orgeneral Atilla Ateş İlkokulu ve Ortaokulu tüm sınıflar 5 gün 
- Şeker İlkokulu tüm sınıflar 5 gün 
- Mescit İlkokulu 1. sınıflar 5 gün, 2., 3. ve 4. sınıflar 2 gün 
- Mescit Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu tüm sınıflar 5 gün 
- Akkaya Karadere İlkokulu ve Ortaokulu tüm sınıflar 5 gün  
- Kuzyaka İlkokulu ve Ortaokulu tüm sınıflar 5 gün 
- Şehit Yavuz Ulutaş İlkokulu ve Ortaokulu 6. ve 8. sınıflar 5 gün, diğer sınıflar 2 gün olacak 

şekilde, İlimiz Merkez ilçe köylerinde bulunan ve taşımalı eğitim yapan ilkokul, ortaokul ve imam 
hatip ortaokullarında, 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen planlama çerçevesinde 
eğitim öğretime başlanmasına karar verilmiştir.  

İş bu kararın lg l  kurum ve kuruluşlara gönder lmes ne, karar gereğ nce görev  bulunan 
kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın tak p ed lmes ne, alınan kararlara uymayanlara Umum  
Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nc  maddes  gereğ nce dar  yaptırım uygulanması başta olmak üzere 
aykırılığın durumuna göre Kanun’un lg l  maddeler  gereğ nce şlem yapılmasına, konusu suç teşk l 
eden davranışlara l şk n Türk Ceza Kanunu’nun 195’ nc  maddes  kapsamında gerekl  adl  şlemler n 
başlatılmasına oy b rl ğ  le karar ver ld . 
 
 

 


