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Karar No : - 07 -  

Karar Tarihi : 12/02/2021  

Kararın Konuları : Yeni 2019-nCoV Hastalığı  

 

Isparta ili, Sütçüler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 12.02.2021 Cuma günü, saat 10:30’da 

Kaymakam V. Ayşe KARACA başkanlığında toplandı. 

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 

oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın 

yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat 

döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her 

alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim 

Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek 

uygulamaya geçirilmektedir. 

Gelinen aşamada anılan salgının seyri yeniden değerlendirilerek, İl Hıfzıssıhha 

Kurulunun 04.02.2021 tarihli ve 2021/04 sayılı ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 04.02.2021 

tarihli ve 2021/04 sayılı kararları çerçevesinde aşağıda belirtilen Kararlar alınmıştır. 

Bu doğrultuda; 

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 05.02.2021 tarihli 

20218459 sayılı Yüz Yüze Eğitim Uygulamaları yazısında  “ Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim 

yerlerindeki resmî ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf 

seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe 

millî eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda haftada 5 (beş) 

gün yüz yüze eğitim yapılacaktır. “ ifadesi yer almaktadır. Bu doğrultuda ilçemizin seyrek 

nüfuslu olması nedeniyle merkezi ve köylerimizde bulunan ilkokul, ortaokul ve imam hatip 

ortaokullarında 15.02.2021 tarihi itibariyle okullarımızın aşağıda belirtildiği şekilde açılması 

kararlaştırılmıştır: 

1- Öğrenci sayısının az olması dersliklerin ve fiziki koşulların uygun olması ve şu an 

için hastalık olmaması gibi olumlu durumlar nedeniyle Sütçüler ilçe merkezi ve 

köylerindeki İlkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıflar ile ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 

tüm sınıf]arı ile özel eğitim sınıflarında haftada 5 gün, 08:30 – 12.20 saatleri 

arasında günlük 6 saat yüz yüze eğitim gerçekleştirilmesine, 

2- Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokullarda Milli Eğitim Bakanlığı Terbiye 

Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarihli ve 123 sayılı Kurul Kararındaki Çizelge 

doğrultusunda derslerin tamamının yüz yüze eğitim yoluyla işlenmesine, 

3- Yüz yüze eğitimlerde okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve imam hatip 

ortaokullarında bir ders/etkinliklerin 30 dakika; ilkokul, ortaokul ve imam hatip 

ortaokullarında teneffüslerin 10'ar dakika olacak şekilde planlanmasına, 

4- Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm derslerin uzaktan eğitim yoluyla tamamlanarak, 

uzaktan eğitimlerde bir ders süresi 30 dakika olarak planlanması ve öğrencilerin 

uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimince 

alınmasına, 

5- Dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenip bir sınıfta 

bulunması gereken en fazla öğrenci sayısının buna göre belirlenmesine, 

6- Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı 

alınması ve okula gelmeyen öğrencilerin devamsız sayılmamasına, 
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Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü ve tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız 

tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, 

Alınan bu kararın bilgi için Kaymakamlık Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına 

ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 12.02.2021 

 

İMZALI        İMZALI  

           BAŞKAN            ÜYE 

 

 

 

       Ayşe KARACA                                                    İsmail YURDABAK  

                    Kaymakam V.                                                        Belediye Başkanı 

 

           İMZALI              İMZALI                   İMZALI  

   ÜYE               ÜYE                      ÜYE  
 

 

 

 

       Dr. Rıfat ERTEN                     Muhtasım TOPRAK                      Mustafa DANIŞMAN  

İlçe Hastanesi Başhekimi      İlçe Tarım ve Orman Müdürü V.          İlçe Milli Eğitim Müdürü  

 

 

          İMZALI                                        İMZALI                                            İMZALI  

              ÜYE                                              ÜYE                                                   ÜYE 

 

 

 

 

    Zübeyir KARAKOÇ                           Gökhan ÜRE                                   Hüseyin ÖCAL 

   İlçe Emniyet Amiri V.                 İlçe Jandarma Komutanı                       İlçe Malmüdürü V.  

 

 

             İMZALI                                    İMZALI                                              İMZALI  

                 ÜYE                                           ÜYE                                                    ÜYE  

 

 

 

         Önder ÖZKAN                Süleyman Sabri ÜÇYILDIZ                     Sadık ALTUNBAŞ  

           İlçe Müftüsü                Gençlik ve Spor İlçe Müdürü V.                     Serbest Eczacı 


