
 

 

 

KOCAELİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI 
 

Karar No: 2020 / 130 

Karar Tarihi: 30.11.2020 

 

GÜNDEM: 

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski 

yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol 

altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın 

Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya 

geçirilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı 

Genelgesi gereği çıkartılan 2020/123 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımız ile içerisinde 

bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve 

mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın 

her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar ve önlemler belirlenmiştir. 

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 

Kasım 2020 – 04 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim-öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim 

yoluyla devam edileceği kararı alınmış, ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda ise 

resmi ve özel tüm anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze 

eğitime devam edilmesi 20.11.2020 tarihli ve 16988740 sayılı yazı ile 81 İl Valiliğine 

bildirilmiştir.  

Ancak; Milli Eğitim Bakanlığının 27.11.2020 tarihli ve 17375679 sayılı yazılarıyla, 

Covid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve anasınıfları 

için 04 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararının İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının 

görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmiştir.  

Bu doğrultuda ilimiz genelinde alınması gereken ilave tedbirleri değerlendirmek üzere 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca 30.11.2020 tarihinde Sayın 

Valimiz Seddar YAVUZ başkanlığında yapılan 2020/130 sayılı kurul toplantımızda aşağıdaki 

kararlar alınmıştır;      

 

 



 

 

Karar No: 2020 / 130 

Karar Tarihi: 30.11.2020 

 

KARARLAR 

1. Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 01.12.2020 – 04.01.2021 tarihleri arasında 

ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim -öğretim 

faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine,  

2.  Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 25.03.2020 tarih 5888985 

sayılı yazısına istinaden; 2020/127 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımızın 

1.Maddesinde yer alan gönüllülük esasına ifadesinin kaldırılarak, İl Milli Eğitim 

Müdürlüğüne bağlı görev yapan memur, hizmetli ve kadrolu işçilerle ilgili 

görevlendirmeler de olduğu gibi, TYP (Toplum Yararına Programlar) kapsamında çalışan 

personellerin de ihtiyaç duyulması halinde geçici olarak, filyasyon ve saha çalışmalarında 

sağlık personellerine yardımcı olmak üzere Kaymakamlıklar tarafından İlçe Sağlık 

Müdürlükleri emrine görevlendirilmesine, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda yüz 

yüze eğitime başlanması durumunda ilgili personel görevlendirmelerinin 

sonlandırılmasına, konu ile ilgili tedbirlere ilişkin yapılacak uygulamalarda, Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, zaman, yer ve sayının 

Kaymakamlıklarca belirlenmesine,   

Kaymakamlarımız ve ilgili Kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin 

gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine 

getirilmesinin sağlanmasına, oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


