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Manisa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 07.04.2021 tarih ve 2021/14 sayılı kararı doğrultusunda; 

Akhisar İlçesi Hıfzıssıhha Kurulu Akhisar Kaymakamı Sabit KAYA başkanlığında 07.04.2021 tarih ve 

saat: 13:00 da toplanarak PANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından ilçemizdeki 

vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 

Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri gereğince aşağıdaki kararı almıştır. 

 

 

Koronavirüs salgınıyla (Covid-19) mücadele kapsamında halk sağlığının korunması, salgının 

yayılım hızının kontrol altında tutularak kamu düzeni açısından oluşturduğu risklerin yönetilmesi amacıyla 

pek çok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Bu kapsamda 1 Mart 2021 tarihinde toplanan 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ile kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan, 

illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı 

ve il bazlı tedbirlerin de bu risk gruplarına göre belirlendiği bir sürece girilmiştir. Sağlık Bakanlığı ve 

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda ise yeni bir karar alınıncaya kadar  risk 

grubu Yüksek Risk Grubu olarak belirlenen İl/İlçemizde; gelinen aşamada tüm ülkede ve İl/İlçemizde 

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 İlçemiz 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, 

 

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 bulunulmasına; 
Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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