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KARAR 

          Yunusemre İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 07/04/2021 Çarşamba günü saat 15.00'da Yunusemre Kaymakamı 

Sayın Atilla KANTAY Başkanlığında 1593 Sayılı Kanunun 27. ve 72. maddeleri gereğince; aşağıda isim ve 

unvanları ile imzaları bulunan üyelerin iştirakleriyle toplanmıştır. 

Koronavirüs (Covid-19) 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 tedbir kararları alınarak ilçemizde de uygulanmaktadır.  

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 1 Mart 2021 tarihli toplantısında alınan kararlarla kontrollü 

normalleşme dönemi olarak adlandırılan, illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve 

çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin bu risk gruplarına göre belirlendiği yeni bir 

sürece girilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 

2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda, yeni bir karar alınıncaya 

kadar ilimizin risk grubu Yüksek Risk Grubu olarak belirlenmiştir. Gelinen aşamada tüm ülkede ve 

ilimizde özellikle son bir hafta içerisinde Covid-19 Salgınının seyri, vaka sayılarında yaşanan değişiklikler 

çerçevesinde değerlendirmeler yapılmış olup, eğitim ve öğretimde bir takım ek tedbirlerin alınmasına ihtiyaç 

duyulmuştur: 

 

Bu bağlamda, 7 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ilçemiz genelinde; 

1- Okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim okullarında ve özel eğitim sınıflarında tam 

zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine,  

2- Birleştirilmiş sınıflı okullarda, köy vb. seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam 

zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine,  

3- İlkokullarda eğitimin seyreltilmiş sınıflarda 2 gün okulda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim 

şeklinde devam etmesine, 

4- Ortaokullarda 5,6,7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine,  
5- Ortaokul 8.sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze 

eğitime devam etmesine, 

6- Lise hazırlık, 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, 
7- 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar hâlinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime 

devam etmesine,  

8- Destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze eğitime devam etmesine, 

9- Okullardaki sınav uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim 

doğrultusunda  seyreltilmiş sınıflarda gerçekleştirilmesine,  

10- Yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak devam ettirilmesine, 

karar verilmiştir.  
 

      Yukarıda yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi 

gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri 

gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. maddesi 

kapsamında suç duyurusunda bulunulacaktır. 
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         ÜYE                                        ÜYE                          ÜYE 

  Şaver YÜKSEL    Dr. Süleyman SOUKSU                   Dr. Yusuf KAS  

Yunusemre Belediye        Yunusemre İlçe Sağlık Müdürü                   Manisa Tugay Komutanlığı 

  Başkan Yardımcısı                                             Askeri Tabip Albay 

 

 

 

 

 

 

        ÜYE                                          ÜYE                     ÜYE 

Gizem DÖNMEZ                 Dr. Derya PEKBAYIK                              Bülent GÜLEÇ  

    Serbest Eczacı             Manisa Tabip Odası Temsilcisi  Yunusemre İlçe Tarım ve 

                  Orman Müdürü 

 

 

 

 

 

  ÜYE 

      Mustafa UZAK 

Manisa Büyükşehir Bld. Bşk. 

     Çevre Mühendisi 

 

 

 


