
T.C. 

ŞENPAZAR KAYMAKAMLIĞI 

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı 

 

KARAR TARİHİ  :  11.02.2021 

KARAR NO         :  2021 / 4 

 

     İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 12.02.2021 Cuma günü 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 

Kanunu’nun 24. 27. ve 72. maddeleri uyarınca Kaymakam Ömer SAĞLAM başkanlığında 

Kaymakamlık Toplantı Salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuyu görüşerek karara bağlamıştır. 

 

GÜNDEM:  

 İlçemizde faaliyet gösteren resmi ve özel anaokulu, anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve imam 

hatip ortaokullarının Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında 15.02.2021 tarihi itibarıyla yüz 

yüze eğitime başlaması hususunu görüşmek. 

 

KARARLAR:  
Koronavirüs 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. 

Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Covid-19 salgın sürecinin devam eden seyri 

ülkemizdeki eğitim öğretim faaliyetlerinin yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesini 

zorunlu kılmıştır. Buna göre Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 25.12.2020 tarihli ve 

45512797-10.07.01-E.18443982 sayılı yazısında 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci 

döneminin 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacağı belirtilmiş, ancak Cumhurbaşkanlığı 

Kabinesi toplantısında alınan karar gereği okullarda yüz yüze eğitime kademeli olarak 

geçilmesi kararı alınmıştır. 

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/Ç maddesi ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 

Kanunu’nun 27 ve 72. maddeleri kapsamında; 

 

A. TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLAR: 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 05.02.2021 tarihli ve 

E-43769797-10.07.01-20218459 sayılı, “Yüz Yüze Eğitim Uygulamaları” konulu yazıları 

gereği 15 Şubat 2021 tarihi itibariyle köy ve seyrek nüfuslu yerleşim alanlarındaki resmi/özel 

anaokulu, ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının tüm sınıf seviyeleri ile bu okulların 

bünyesindeki ana sınıflarında İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri 

ile işbirliği içinde alacakları kararlar doğrultusunda Covid-19 tedbirlerine uygun olarak haftada 

5(beş)gün yüz yüze eğitim uygulaması yapılmasına karar verilmiştir. 

 

            Bu kapsamda; ilçemizin ve ilçemizdeki okulların durumları değerlendirildiğinde vaka 

sayıları, okullarımızın salgına ve olası vakalara karşı hazırlıklı oluşu, öğrenci taşıma 

uygulaması, ilçemiz nüfus yoğunluğu, öğrenci sayıları ve dersliklerin durumu dikkate alınarak; 

 

1. 15 Şubat 2021 tarihi itibariyle Edeler köyünde bulunan birleştirilmiş sınıflı Edeler 

İlkokulunda haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim verilmesine, 

2. İlçe merkezinde bulunan tüm okulların (Şenpazar İlkokulu, Şenpazar Ortaokulu, 

Şenpazar İHO Okulu, Şenpazar Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Anasınıfı ) 15 Şubat - 

01 Mart 2021 tarihleri arasında eğitim öğretime uzaktan eğitim yolu ile devam 

etmesine; 

 



İş bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince ilgili 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.  

 

 

 

 

 

 


