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ILAE HIFZISSIHHA KOMISYON KARARI

Koronaviriis salgınının görüldüğü andan itibaıen, Sağlık Bakanlığ ve Bilim

Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanlığ Kabinesinde alınan karaılar doğrultusundq

salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu diizeni açısından oluşturduğu riski yönetme,

sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım lızını kontrol altında tufua amaclyla

birçok tedbir karan alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bu kapsamda kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri

belirleyen İçişleri Bakanlığının 01.06.202l tarihli 8878 sayılı genelgesi doğrultusunda alınan

İl Hıfzıssıhha Kurulunun 0|.06.202l tarih ve 2021133 sayılı karan ile l Haziran 2021

tarihinden itibaıen pazartesi, salı, çaışamb4 perşembe, cuma ve cumartesi giinteri 22.00-

05.00 saatleri arasında; pazaı giinleri ise cumartesi saat 22.00'den başlayıp pazar giiniiniin

tamamını kapsayacak ve pazartesi gilnü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma

kısıtlaması tedbiri getirilmişti.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanhğının 0|.06.202l tarih 25835398 sayılı yazılan ile

tam giln sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olaıı 6 Haziran 202l Pızır giinü ülke

genelinde 09.30-12.50 saatleri arasında Sınavta Öğrenci Alacık Orta6ğretim Kurumlanna

İlişkin Merkezi Sınavın (LGS) iki oturum hılinde gerçekleştirileceği anlaşılınaktadır.

Bu çerçevede; Sınavla Ögpnci Alacak Ortaöğetim Kurumlanna İlişkin Merkezi

Sınavın (LGS), salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun

koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla İçişleri

Bakanlığının 02.06.202l tarih ve 9069 sayılı genelgesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununıın 27

ve 72 nci maddeleri uyannca; aşağıdaki kararlar almmrştır.

l. Snava girecek öğencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus

müdilrlfüleri 5 Haziran 2021 Cumartesi gilnü 10.00-16.00 saatleri arasında; 6 Hazirarı 202l

Pazaı giinü ise 07.00-10.00 saatleri aıasında açık bulundurulacaktır.

İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 03/061202l gilnü Ferizli Kaymakamı Kaynarca Kaymakam V.
Büattin Alp ARSLANKÖYLÜ Başkanlığuıda toplanarak aşağıda isimleri ve imzalan
bulunan üyelerden teşekkül etmiş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile ahnmıştır.



2. Srnava girecek öğenciler ile yakınları./refakatçileri ve stnav görevlilerinin sınav

yerlerine ulaşımlannda herhangi bir aksama yaş.ııımaması için şehir içi toplu taşıma sefer

sayrlannın artrrrlması dahil her tülü tedbir Belediyelerce alınacaktır.

3. Tam giin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar giiııü;

sınava giıecek öğenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakuiarı, 07.00-15.00 saatleri

arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

4, 6 Hazjran 202l Pazar giinü kırtasiyeler 07.00-15.00 saatleri arasında aç*

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

kısıtlamasındaıı muaf sayılacaklardır.

5. Kaynarca Kaymakamlığınca; stnavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için

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

diğer kurum/kuruluşlarla birlikte alınacalç kolluk birimlerince snavın yapılacağ okul

çevrelerinde devriye faaliyetleri yoğxılaştınlarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerini

dağtmasına neden olabilecek gereksiz korna çılınması ve güriiltüye neden olacak diğer

faaliyetlerde bulunulması önleneceh srnav siiresi boyunca gürültii yapılnaması

konusunda kamuoyu farkrndalrğını artıracak çalışmalara ağırhk verilecektir.

Yukandaki kararlar ile ilgili uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi

ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha

Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden

daıranışlara ilişkin Tilrk Ceza Kaııununun 195 inci maddesi kapsammda gerekli adli

işlemlerin başlatrlmasına;

1593 sayılı Umumi Hıfrıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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