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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 05/11/2020 Perşembe günü, Valimiz Sayın Kamuran 
TAŞBİLEK başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararı almıştır. 

 
Ülkemizde de koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 

oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın 
yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla 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 ek 
kurallar ve önlemler belirlenmekte ve uygulamaya geçirilmektedir. 

 
Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesi’nin 8. 

Maddesinin  1. Fıkrasında; “Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 
10’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 24’den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer 
sayısının 24’den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Her bir grubun azami sayısı 
dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Ayrıca bir kurs programı için oluşturulan 
sınıfların/grupların öğrenci/kursiyer sayılarının 10’un altına düşmediği, bununla birlikte aynı 
kurstaki iki sınıfın/grubun toplamının da 24’ü aşmadığı durumlarda sınıfların/grupların 
birleştirilmesi yoluna gidilir. Ancak ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın 
hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlarda Bakanlıkça veya il/ilçe 
hıfzıssıhha kurulunun kararlarına istinaden mülki idare amirliklerince her bir kurs programına 
devam edecek bir sınıfta bulunması gereken en az ve en fazla öğrenci/kursiyer sayısı yeniden 
belirlenir.” Hükmü çerçevesinde ilimiz genelinde 7, 8, 11 ve 12. Sınıflara yönelik 
açılan/açılacak destekleme ve yetiştirme kurslarında bir sınıfta bulunması gereken en az ve en 
fazla öğrenci sayısının belirlenmesi İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 28/10/2020 tarihli ve 
77146347-135.04-E.15728330 sayılı yazısı ile talep edilmektedir. 

 
Gelinen aşamada, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Bakanlıklarımızın 

anılan konu ile ilgili Genelgeleri çerçevesinde ilimiz genelinde uygulanmak üzere aşağıdaki 
kararların alınması uygun görülmüştür. 

 
Bu Kapsamda; 

1- İlimiz genelinde; 7, 8, 11 ve 12. sınıflara yönelik açılan/açılacak destekleme ve 
yetiştirme kurslarında bir sınıfta bulunması gereken en az öğrenci sayısının 10, en fazla 
öğrenci sayısının 20 olarak belirlenebilmesine, 

 
Oybirliği ile karar verilmiştir. 

 


