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İLÇE HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

  

  İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 10.02.2021 tarihinde saat 10.00’da Kaymakam Cengizhan 

ANKARA başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyeleri 

katılımıyla toplanarak, gündemdeki konular karara bağlanmıştır.  

GÜNDEM: 
   Yüz yüze eğitim uygulamaları hakkında görüşmek. 

KARARLAR: 
  Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 05.02.2021 tarih ve 

20218459 sayılı ‘Yüz Yüze Eğitim Uygulamaları’ konulu emirlerinde yer alan; 

 

‘15 Subat 2021 tarihi itibarıyla; 

- Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda ilgi (b) Çizelgede yer alan 

dersler haftada 5 (beş) gün yüz yüze olacak şekilde islenecektir. 

- 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 is birliği 

içinde alacağı kararlar doğrultusunda haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılacaktır.  

- Tüm bağımsız resmî anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim 

kurumlarında haftada 5 (beş) gün ve günde 6 (altı) etkinlik saati olacak şekilde yüz 

yüze eğitim yapılacaktır.’ hükmü doğrultusunda;  

 

İlçemiz Yeşilova İlkokulu, Yeşilova Ortaokulu, Kayaboğazı Kemal Uçar İlkokulu, 

Kayaboğazı Kemal Uçar Ortaokulu, İğdir İmam-Hatip Ortaokulu, Şehit Ünsal Aksoy 

İlkokulu, Şehit Ünsal Aksoy Yatılı Bölge Ortaokulu, Şehit Şerife Özden Kalmış İlkokulu, 

Boyalı Ertürk Yöndem İlkokulu, Boyalı Ertürk Yöndem Yatılı Bölge Ortaokulu’nun 15 Şubat 

2021 tarihinden itibaren haftada beş gün yüz yüze eğitime başlamalarına, 

İlçemiz merkezinde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulunun 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren 

haftada 5 (beş) gün ve günde 6 (altı) etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitime 

başlamasına, 

İğdir Ortaokulu 5. ve 8. sınıf öğrencilerinin 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren haftada beş gün 

yüz yüze eğitime başlamalarına, 

Sınıflardaki öğrenci sayısının 15’i geçmesi nedeniyle İğdir Ortaokulu 6. ve 7. sınıf 

öğrencilerinin 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren haftada iki gün yüz yüze eğitime 

başlamalarına karar verilmiştir. 

İlgi emir doğrultusunda 1 Mart 2021 tarihi itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak ilçemiz 

merkezindeki temel eğitim okullarının durumlarının şubat ayının son haftasında 

değerlendirmeye alınmasına karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


