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İlçe Hıfzıssıhha Ko misyonu 241061202l giinü Feridi Kaymakamı Kaynarca Kaymakam V.
Bahattin Alp ARSLANKÖYLÜ Başkanlığında toplanarak aşağıda isimleri ve imzalan
bulıınarı üyelerden teşekkül etmiş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alınmıştır.

Koronaviriis salgınının görilldü$i andan itibaıeıu Sağlık Bakanlığı ve Bilim

Kurulunun önerileri, Cumhuıbaşkanlığı Kabinesinde alınan kaıaılar doğultusunda;

salgının/bulaşmanın toplıım sağlığ ve kamu diizeni açısından oluşturduğu riski yönetrne,

sosyal izolasyonu temir1 mesafeyi koruma ve yayılım İuzını kontrol altında tutma amacıyla

birçok tedbir kaıan alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bu kapsamda kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulaııacak tedbirleri

belirleyen İçişleri Bakanlığının 01.06.202l tarihli 8878 saylı genelgesi doğultusunda alınan

il Hıfzıssıhha Kurulunun 01.06.202| tarih ve 202ll33 sayılı karan ile 1 Hazirın 202l

tarihinden itibaren pazartesi, salı, çarşamb4 perşembe, cuma ve cumartesi giinleri 22.00-

05,00 saatleri arasında; pazar giinleri ise cumartesi saat 22.00'den başlayp pazar giiniiniin

tamıımııu kapsayacak ve pazartesi gi.inü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma

kısıtlaması tedbiri getirilrnişü.

26_27 Hazfuaı 202l tarihlerinde, Cumartesi sabah (10.15 _ 12.30), Pazaı sabah (l0.15

- 13.15) ve Pazar öğleden soııra (15.45 - 17.45) olınak iİzere 3 oturum şeklinde yapılacak olan

202l Yiıkseköğetim Kıırumlan Sınavının, salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri

açısrndan en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan

verilmemesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Mtldiirlüğriniin 23.06.202| lAıih

ve 10350 sayh "202l Yiiksekö$etim Kurumlan Sınavlan Tedbirleri" konulu Genelgesi ile

Umuıni Hıfassıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyannca aşağrdaki kararlar.

1. sınava girecek öğencilerin acil iş ve işlemlerinin görii,lebilmesi amacıyla nüfus

müdiirlfüleri 26 Hazııarı 2O2l Cumartesi günü 10.00- 16.00 saatleri arasrnda; 27 Hazirarı

202l Pazar gilnü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulunduıulacaktır.



2. Sınava girecek öğenciler ile yakrnları/refakatçileri ve stnav görevlilerinin sınav

yerlerine ulaşımlannda herhaııgi bir aksama yaşıuımııınasl için şehir içi toplu taşıma sefer

sayılannın artınlması dahil her tiirlü tedbir Belediyelerce almacaktır.

3. Tam gtin sokağa çıkma kısıtlaınası uygulanacak o|arı 27 Hazjırarı 2021. Pazar gİnıj;

sınava girecek öğenciler ile beraberlerindeki ıefakatçi ve/veya yakınlan, 07.00-15.00 saatleri

arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tuh.ılacaktr.

4. Hazir?lf- 202l Pazar giınü }ortasİyeler 07.00.15.00 saatleri arasında aç*

olabileceklerdir. Bu yerlerde çalışnlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma

krsıtlamasından muaf sayılacaklardır.

5. kaynarca kaymakamhğınca; snavtn sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için

gerekli tiim tedbirler milli eğitim müdiirliikleri, kolluk kuwetleri, yerel yönetimler ve ilgili

diğer kurum/kuruluşlarla birlikte alınacak, kolluk birimlerince sınavln yapılacağı okul

çevrelerinde devriye faaliyetleri yoğunlaştınlarak srnava girecek öğrencilerin dikkatlerini

dağıtmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve gürültiiye neden olacak diğer

faaliyetlerde bulunulması önlenecek, sınav siiresi boyunca eürüttıi yapılmamasr

konusunda kamuoyu farkrndılığını artıracak çalışmalara ağulık verileceklir,

yukandaki kararlar ile ilgili uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi

ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara umumi Hıfzıssüha

kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edifunesi ve konusu suç teşkil eden

davranışlara ilişkin Tilrk Ceza Kanunıınun l95 inci maddesi kapsamında gerekli adli

işlemlerin başlatılmasına;
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1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliğ ile karar verilmiştir,
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