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 İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 11.02.2021 tarihinde Saat 15:00 de Tokat Valisi Dr. 
Ozan BALCI Başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 11.02.2021 tarih ve 20504937 
sayılı “Yüz Yüze Eğitim Uygulamaları” konulu yazılarını görüşmek üzere Kurul Üyelerinin 
iştiraki ile toplanmıştır. 
 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 yazılarında 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.  
 Buna göre Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları 
Yönetmeliğinin Ek-2 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hüküm doğrultusunda eğitim 
öğretim faaliyetleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülecektir.  
 15 Şubat 2021 tarihi itibarıyla;  

1- Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda Talim ve Terbiye Kurulu 
Başkanlığının 12.09.2018 tarihli ve 123 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları 
(İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinde yer alan dersler haftada 5 (beş) gün 
yüz yüze olacak şekilde işlenecektir.  

2- 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. 
Bu okullarda da Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.09.2018 tarihli ve 123 sayılı 
Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesi ve 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.02.2018 tarihli ve 55 sayılı Kurul Kararı eki 
İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgeleri uygulanacaktır.  

3- 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.  Denilmektedir. 

 Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel müdürlüğünün 05.02.2021 tarih ve 
20218459 sayılı yazıda yer alan hüküm doğrultusunda, ilimizde eğitim öğretim faaliyetleri 
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 11.02.2021 tarih 20504937 sayılı yazıları gereği; 

- 15 Şubat 2021 tarihi itibariyle 1. ve 3. Maddelerin uygulanması ile birlikte, 2. 
Maddenin uygulanması ile ilgili olarak; Tokat Merkez ve ilçelerimize bağlı köy ve 
seyrek nüfuslu yerleşim yerleri olarak; ilçe merkezi nüfusu 6000 (altıbin) den az 
olan ilçe merkezleri ile, tokat merkez ve ilçelerimize bağlı tüm köy, köy altı ve 
beldeler ile, önceden köy olup sonradan herhangi bir belde veya merkez ilçeye 
mahalle olarak bağlanan yerleşim yerlerinde öğrenci ve nüfus sayısına 
bakılmaksızın resmi ve özel ilkokullar, yatılı bölge okulları, orta okullar ve imam-
hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana 
sınıflarında Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel müdürlüğünün 05.02.2021 
tarih ve 20218459 sayılı yazısı doğrultusunda haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim 
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yapılması, belirtilen yerleşim yerlerinde bulunan taşıma merkezi okullarında taşıma 
yolu ile eğitim gören öğrencilerin eğitime erişimleri taşıma yoluyla sağlanmaya 
devam edilmesine,  

- 2. Madde’de belirtilen yerleşim yerlerinde bulunan okul binalarından yık yap veya 
güçlendirme sebebi ile ilçe merkezi nüfusu 6000 (altıbin) den fazla olan ilçe 
merkezlerine taşıması yapılan okullar ilçe merkezinde bulunan okullar ile birlikte 1 
Mart 2021 tarihi itibariyle yüz yüze eğitimlerine başlanmasına, 

Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda eğitim öğretim faaliyetlerinin sağlıklı bir 
şekilde başlatılması için gerekli tedbirlerin Valilik ve kaymakamlıklarca alınmasına.  
   Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 
nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasına, 
 Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden 
olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri ve 
ilgili diğer Mevzuatlar’ca idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara 
ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin 
başlatılmasına; 
 Alınan kararın Gereği için Tüm İlçe Kaymakamlıklarına İlgili Kamu Kurum 
Kuruluşlarına ve meslek odalarına tebliğine, bilgi için Cumhuriyet Başsavcılığına ve İl Umumi 
Hıfzıssıhha Kurul Üyelerine gönderilmesine.  
 
 Oy birliğiyle karar verilmiştir. 
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