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Karar No : - 09 -  

Karar Tarihi : 16/02/2021  

Kararın Konuları : Yeni 2019-nCoV Hastalığı  

 

Isparta ili, Sütçüler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 16.02.2021 Salı günü, saat 10:30’da 

Kaymakam V. Ayşe KARACA başkanlığında toplandı. 

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan 

yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm Dünya’da can kaybı ve vaka sayısı 

artmaya devam etmektedir.  

Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) 

salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve 

insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede 

öneme sahiptir. 

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, İl Hıfzıssıhha Kurulunun 12.02.2021 tarihli ve 

2021/07sayılı ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 12.02.2021 tarihli ve 2021/07 sayılı  Kararları ile; 

“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 aldığı belirtilerek, bu doğrultuda ilçemizin seyrek nüfuslu 

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

ortaokullarında 15.02.2021 tarihi itibariyle okullarımızın, söz konusu Hıfzıssıhha Kurulu 

Kararında belirlendiği şekilde, yüz yüze eğitim öğretime başlamasına karar verilmiştir. 

1- Öte yandan; İlçemize bağlı Çandır Köyü İlkokulu ve Ortaokulu’nda yapılan filyasyon 

sonuçlarına göre, ataması çıkan ve ayrılmak üzere çalışma arkadaşları ile vedalaşan 

Okul Müdür Yardımcısının Covid-19 testinin pozitif çıkmış olması ve diğer 

öğretmenlerin, aynı ortamda ve kapalı alanda anılan kişi ile uzun süreli birlikte olmaları 

nedeniyle, temaslı olduklarının öğrenilmesi üzerine, kurulumuzun 12.02.2021 tarihli ve 

-07- nolu kararıyla, alınan yüz yüze eğitime başlama kararının, ilçemiz Çandır Köyü 

İlkokulu ve Ortaokulu’nda, izolasyon süresi olan, 10 gün süreyle ertelenmesine, 

2- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ve kolluk tarafından gerekli önlemlerin titizlikle 

alınmasına, 

3- Bununla birlikte; Pandemi koşulları da dikkate alınarak, İlçemizde meydana gelen 

olumsuz kış koşulları, aşırı soğuklar, don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim yapan 

okullara ulaşımın güçlüğü, sağlık şartları göz önünde bulundurularak, İlçemiz, 

Ayvalıpınar Köyü İlkokulu ve Ortaokulu’nda, Kesme Köyü İlkokulu ve Ortaokulu’nda 

ve Sarımehmetler Köyü İlkokulu’nda eğitim öğretime, 17.02.2021 tarihinde, 1 (Bir) 

gün süre ile ara verilmesine, 
4- Belirlenen ara verme sürelerinde uzaktan eğitime devam edilmesine,  

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve 

belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek 

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden 

olunmamasına, 
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Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri 

gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza 

Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,  

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

ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 16.02.2021 

 

 

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 


