ANTALYA
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No
: 2021/4
Karar Tarihi : 30/01/2021
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün
20/01/2021 tarihli ve 19434183 sayılı Genelgesi ile Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün
20/01/2021 tarihli ve 19434562 sayılı Genelgeleri kapsamında alınacak tedbirleri kararlaştırmak
amacıyla, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 30.01.2021 tarihinde
gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.
GÜNDEM:
Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak
nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını
engellemek amacıyla Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi uyarınca gereken tedbirlerin
kararlaştırılması.
KARAR:
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 20/01/2021 tarihli ve 19434183
sayılı “Destekleme ve Yetistirme Kurslarında Yüz Yüze Egitim Faaliyetleri” konulu genelgesinde;
2020-2021 egitim ve ögretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına baglı resmî okulların 8 ve 12 nci
sınıflarında ögrenim gören ögrenciler ile örgün ve açık ortaögretim kurumlarından mezun olanlara
yönelik istege baglı olarak açılan, destekleme ve yetistirme kurslarındaki yüz yüze egitim
faaliyetlerinin 22.01.2021 tarihinden itibaren tekrar başlatılacağı,
Yine, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 20/01/2021
tarihli ve 19434562 sayılı “Özel Okullarda Açılan Takviye Kursları ile Özel Öğretim Kursları”
konulu genelgesinde; 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren
özel okullar da Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 46 ncı maddesinin yedinci fıkrası hükmü
doğrultusunda, 8 ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için yüz yüze takviye kursları ile aynı
Kanun kapsamında faaliyet gösteren özel öğretim kurslarının 12 nci sınıf öğrencileri ve mezunlar
için yüz yüze eğitimlerin isteğe bağlı olarak 22.01.2021 tarihinden itibaren başlatılacağı,
bildirilmiştir.
Söz konusu Genelgeler ile bildirilen hususlar ışığında yapılan görüşme sonucunda;
1. Yukarıda belirtilen kurslara devam edecek öğrenci/kursiyerler, kurslarda görevli yönetici ve
öğretmenler ile diğer görevlilerin okul ve kurum müdürlüklerince belirlenen kurs saatlerinde sokağa
çıkabilmelerine,
2. Sözkonusu kurslara devam edecek öğrenci/kursiyerlerin, toplu taşıma araçları, özel araçlar
veya servis araçları ile eğitim kurumlarına ulaşım sağlamalarına izin verilmesine,
3. Kurslarda, öğrenci/kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planının fiziki mesafeyi koruyacak
şekilde düzenlenmesine, bir sınıf/grupta bulunması gereken öğrenci/kursiyer sayısının da bu fiziki
mesafe dikkate alınarak belirlenmesine,
4. Kursların, covid-19 salgınıyla ilgili verilen mücadele doğrultusunda maske , fiziki mesafe
ve temizlik kuralları başta olmak üzere, Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ve Eğitim
Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzunda
belirtilen hususlar doğrultusunda yürütülmesine,
5. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin Kaymakamlıklar, genel
kolluk birimleri, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, belediyeler ve diğer ilgili birimler tarafından
koordineli bir şekilde yapılmasına,
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6. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı
ayrı,
a) 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL
idari para cezası uygulanmasına,
b) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince idari para cezası
uygulanmasına,
c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı
Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “... yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi,
iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan
kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların
uygulanmasına,
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 30.01.2021 tarihinde
oybirliği ile karar verilmiştir.
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