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Çin Halk CumhuriYeti' nin Wuhan Kentinde başlayarak
tüm dünyayı tehdit etmeye devam
eden ve Dünya sağlık Örgütü tarafından
PANDEMi olarak nitelendirilen koronavirüs
(Covid-l9) salgınından Ve VatandaŞımızı
koruınak ve salgının yayılınasını engelleınek
için il

Umumi Hıfzısıhha Kurulu, l593 sayılı Umumi
Hıfzısıhha Kanununun 26. maddesine
istinaden toPlanmıŞ oluP, mezkür kanunun
27. ve 72. madd,eleri kapsamında aşağıdaki

kararlar alınmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığının

05102/202l tarihli ve E-437697g7-10.07.0|_20218459
nolu
Y:d,zYize Eğitim Uygulamaları konulu yazısına
istinaden;
15 Şubat 2021

l,

2,

3,

tarihiitibariyte;

iıimiz genelinde birleştirilmiş sınıf ı"ıygulaması yapan
tüm ilkokı,ıllarda; Milli Eğitim
Bakanlığl Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının
12.09,2018 tarihli ve l23 sayılı
Kurul Kararı eki iıköğretim Kurumları
1iıtoı,rı ve ortaokul) haftalık ders
yer alaıı derslerin, haftada 5 (beş) gün yüz yize
olacak

1,1,]11llf
lşlenmeslne,

şekilde

Lüleburgaz İlÇesi BüYükkarıŞtıran Beldesi hariç
olmak üzere il genelindeki fşm köy ve
beldelerindeki resmi ve özel ilkokullar ve ortaokullarının
büttin sınıf seviyeleri ile bu
okulların bünyesindeki ana sınıflarında haftada 5 (beş)
gün yiz yize eğitim
yapılnıasına,
iüimiz genelinde tüm bağımsız resmi anaokulu
ve özel eğitim anaokulları ile özel okul
öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 (beş) gün
ve günde 6 (alh) etkinlik saati olacak
şekilde yiz yize eğitim yapılmasına,

Yukanda alınan kararlar doğrultusunda uygulamada
herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesine ve mağduriYete neden olunmamasına,
alınan kararlara uymayanlara Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari
işlem tesis edilmesine ve konusu suç
teşkil eden fiiller içinse adli ınercilere suç duyurusunda
bulunulnasına;
Oybirliği ile karar verilmiştir.
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