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ÇAĞLAYANCERİT İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 

KARAR NO               :10 
 

KARAR TARİHİ : 09.03.2021 
 
 
    İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 09.03.2021 tarihinde Kaymakamlık makamında Kaymakam  
    Özgür İŞÇİMEN başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır; 
 

Yeniden kontrollü normalleşme ve yerinde karar sürecinde,koronavirüs (Covid19) 
salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal 
izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak 
amacıyla ilçemizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 

 
02.03.2021 tarihinde alınan 06 Nolu İlçe Hıfzıssıhha Kararının 1. Maddesi iptal 

edilmiş olup aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 
 

1. İlçemizdeki Tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar, ortaokullar ve liseler dahil 
diğer eğitim kademelerinde eğitim öğretimin faaliyetlerinin aşağıdaki şekli ile 
uygulanmasına, 

• Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okullarında tam zamanlı yüz 
yüze eğitim verilmesine, 

• Birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy vb. seyrek nüfuslu yerlerdeki okullarda 
yüz yüze tam zamanlı eğitime devam edilmesine, 

• İlkokullarda 5 gün yüz yüze tam zamanlı eğitime devam edilmesine, 
• Ortaokullarda tüm Sınıfların 5 gün yüz yüze tam zamanlı eğitime devam 

edilmesine, 
• Lise hazırlık , 9. 10. 11. sınıfların haftada 2 gün seyreltilmiş sınıflarda yüz 

yüze eğitim almasına, 
• Lise , 12. sınıfların haftada 1624 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş 

sınıflarda yüz yüze eğitime almasına, 
• Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime devam edilmesine, 
• Sınavların seyreltilmiş sınıflarda yapılmasına, 

2. Alınan kararların Kaymakamlık, İlçe Belediyesi ve tüm kamu kurum kurumlarının 
internet sayfasında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına, 

3. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine, 
4. Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve Kaymakamlıkça uygun görülen diğer kamu 

görevlileri tarafından yürütülmesine, 
5. Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 

gereği idari işlemin Kaymakam tarafından yapılmasına, 
6. Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında 

Kaymakamlıkça adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına, 
Oybirliği ile karar verilmiştir.  
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                                                      KURUL BAŞKANI 
                                                      
                                                           Özgür İŞÇİMEN 
                                                     Çağlayancerit Kaymakamı 

 
 

               ÜYE                                                ÜYE                                         ÜYE   

   Hanifi SARIALTUN                            Dr.Cihan DÜZ                           Sami KALAY                                          
  İlçe Belediye Başkanı                        İlçe TSM Başkanı             İlçe Tarım ve Orman Müdür V.        

                                                                       ÜYE 

                                                                Fatma ÇOLAK 
                                                                Serbest Eczacı  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


