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KARARrıRİrıİ: 25l02t202l
KARAR NO : 202ll|4

Çin Halk CumhuriYeti' nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam
eden ve Dünya sağlık Örgütü tarafindan PANDEMı olarak nitelendirilen koronavirüs
(Covid-l9) salgınından ve vatandaşımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için il
Umumi Hıfzısıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 26. maddesine
istinaden toPlanmıŞ olup, mezkür kanun un 27. ve 72. maddeleri kapsamında aşağıdaki
kararlar alınmıştır.

ı Milli Eğitim Bakanlığının 051021202l tarihli
Yıjz Yize Eğitim Uygulamaları konulu ve
206 |97 60 nolu yazılarına istinaden;

01 Mart 202l tarihi itibariyle;

ve F,-437 69797 -|0,07 .01 -2021 8459 nolu
|210212021 tarihli ve E-83203306-10.03-

1. 15 Şubat 2021 tarihi itibariyle açılmış okullara
ilkokulların bünyesindeki ana sınıflarında haftada
yapılmasına, bu okullardaki ana sınıflarında da yiz
günlerde uzaktan eğitim yapılmasına,

2, Tüm ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıfları nda yiz yüze eğitime
geÇilmesine, ortaöğretim kurumlarının l2. sınıflarında da seyreltilmiş sınıf uygulaması
ile yüz yüze eğitime geçilmesine,

ek olarak ilkokullarda ve bu
2 (iki) gün yüz yüze eğitim
yüze eğitim yapılmayan diğer

sınıfl arında ve ortaöğretim
ı eğitim yoluyla işlenmeye

3.

4.

5.

6.

Tüm ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 5,6 ve 7.
kurumlarının 9, l0. 11. sınıflarında tüm derslerin uzaktan
devam edilmesine,
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibariyle işletmelerde
beceri eğitimine devam edenler ile ikinci dönem de devam etmek isteyenlerin
durumlarının değerlendirilerek söz konusu eğitime devam etmelerinin sağlanmasına,Yiz Yize eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme
uYgulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrencilerin, pansiyonu bulunan eğitim
kurumlarında pansiyonda yoğunluk oluşturmayacak şekilde barındırılmasına,
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul, ortaokul ve
ortaöğretim kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve diğer okullar
bünyesindeki özel eğitim sınıflarında haftada 5 (beş) gün yiz yüze eğitime
geÇilmesine. bilim ve sanat merkezlerinin de programları dAhilinde yiz yize eğitime
geçmelerine,

Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan
sınavların eğitim kurumlarında yiz yüze yapılmasına. bu sınavların takviminin 01
Mart 202l tarihinden itibaren iki haftayı geçmeyecek şekilde planlanmasına, eğitim
kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirlerin alınarak sınavların uygulanmasının

7.

l13



sağlanmasına, bu okullardaki sorumluluk sınavlarının mart
yapılmasına,

Belirtilen sınavların, covid-l9 salgını kapsamında
mesafe kuralları olmak üzere alınan önlem ve
yapılmasına,

başta temizlik, maske ve fiziki
tedbirlere uygun bir şekilde

ayı sonuna kadar yiz yuze

8.

9, Yiz Yize eğitim Ve slnav yapacak okul ve kurumların eğitim yapılan gün vesaatlerinde öğretmen, öğrenci ve personelin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf
olmalarına,

ı Kırklareli İl Müftülüğünün 24.02,202l tarih ve l0862l4 sayılı tekliflerine istinaden;

Ilimiz genelinde İl ve İlçe Müftülüklerine
Kurslarında; Covid-l9 Salgın Yönetimi ve
uyulması kaydıyla 1 Mart 2021 tarihinden
eğitime geçilmesine,

bağlı 4-6 yaş Değerler Eğitimi Kur'an
Çalışma Rehberinde yer alan esaslara
itibaren hafiada 5 (beş) gün yüz yüze

Yukarıda alınan kararlar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydanverilmemesine ve mağduriYete neden olunmamasına, alınan kararlarauymayanlara UmumiHıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suçteşkil eden fiiller içinse adli mercilere suç duyurusunda bulunulmasına:

Oybirliği ile karar verilmiştir.
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