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119e Hlfzlsslhha Kurulu,119e Kaymakam1 3nal KOc ba§ kanl屯 lnda;119e SaЁ llk Midiirii

Dr.Hidayet BAKAc,Veteriner Hekim Ralnazan DENiZ,Serbest Hekim Dr.Necati BIsKiN,

ve Serbest Eczacl Ramazan SA(〕 RAPi,tiraki ile 1593 saylll Ul■ llmi I1lfzlsslhha Kallunu'nun

26. Inaddesine istinaden 24.06.2021 tarihinde ger9eklestirilen gOrii§ mede a,a言ldaki kararl

alml,lardlr。

Koronavirtis salginlnln gё ruldiittii andan itibaren, Sa言 1lk Bakanll言l ve Bilim

Kurulunun ёnerileri,Cllmhurba,kanll言l Kabinesinde allnan kararlar doまultuSunda;

salglnln/bula,manln toplllm sa言 11言l Ve kalnu diizeni a91slndan olusturduttu riSki yOnetme,

sosyal izolasyonu temin,mesafeyi koruma ve yaylllm hlzml kontrol altlnda tutma

amaclyla bir9ok tedbir kararl ahnarak uygulamaya ge9irilmi§ tir.

Kademeli no....alle,me dOneminin ikinci etabl kapsamlnda Haziran ayl boyunca

uygulanacak tedbirleri belirleyen 01.06.2021 tarihli 19i,leri Bakanll言 l Genelgesiyle;

pazartesi, sall, 9ar,alnba, per,embe, cllma ve cumartesi giinleri 22.00‐ 05.00 saatleri

araslnda;pazar giinleri ise cumartesi saat 22.00'den ba,laylp pazar giiniiniin tamalnlnl

kapsayacak ve pazartesi giinti saat 05.00'te tamaFnlanacak ,ekilde sokatta 91ha

klsltlamasl tedbiri uygulanaca言 l duyurlllmu,tur.

C)te yandan,OSYM Ba,kanllglnln l l.06.2021 tarihli ve 39302 saylll yazlslile 26‐
27

Haziran 2021 tarihlerinde il merkezleri ile bazl i19elerden olu§ an 200 slnav merkezinde

ger9ekle,tirilecek olan 2021 Yuksel● こretim Kurumlari SInavinin;Culllartesi sabah

継 湯 留 R∫熙 驚 朧 通 品 ICPazarё
」eden sOwa c15.4多 1■ 4つ dmak

ilrnektedir.

Bu 9er9evede ve 19i,leri Bakanll言 lnm 23.06.2021 tarihli ve 10350 saylll Genlgesi

導欄 野鸞壺藍剖i鮮淵蝋
ve esaslarin hayata ge9irilmesi sattlanaCaktlr.

1.Slnava girecek adaylarin acil i,ve i,lellllerinin gё riilebilmesi amaclyla ntfus

midirlikleri,26 Haziran 2021 Cumartesi giinii 07.00‐ 17。 00 saatleri araslnda,27

Haziran 2021 Pazar giinii ise 07.00… 15.30 saatleri araslnda a91k bulundllrulacaktlr.

2.Slnav gёrevlileri ve slnava girecek adaylar ile beraberindeki refakat9i

ve/veya yaklnlarlnln, YKS slnavlna katlllnak/gOrev allnak uzere 6Zel araclarlyla

yapacaklarl ,chirlerarasl seyahatleri i9in seyahat izin belgesi aranmayacak ve

yapllacak denetil■lerde belirtilen ki,ilerin g6rev belgesi veya aday giri,belgesini ibraz

ctmeleri yeterli olacaktlr.

3.Taln gun sokaga 9山 na klsltlamasl uygulanacak olan 27 Haziran 2021 Pazaぅ



gin■,slnav g6revlileri ve sinava girecek adaylar ile beraberindeki refakat9i ve/veya
yaklnlar1 05.00-19。 00 saatleri arasinda dllrumlarinl belgelendillllek(gёrevli ya da aday

giri,belgesi)kaydlyla sokatta 91kma klsltlamaslndan muaftutulacaktr.

4.27 Haziran 2021 Pazar gint hrtasiyeler vc fotoこ ra的1lar(kimlik kartl i9in

gerekli olan fotottrafln telllini alnaclyla), 07.00¨ 18.00 saatleri araslnda a91k

olabileceklerdir.Bu yerlerde cah,anlar da belirtilen zaman dililni i9erisinde sokaこ a

91ma klsltlamaslndan muafsayllacaklardlr.

5。 Slnava girecek Oま enciler ile yaklnlar1/refakat9ileri ve slnav gё revlilerinin slnav

yerlerine ula,1lnlarlndaherhangibir aksama ya,anmamasli9in,chir i9i toplu ta,lma

sefer sayllarinln artlrllmasl dahil her tiirlii tedbir valilik ve kaymakamllklarln

koordinasyonunda ba,ta belediyeler olmak uzere ilgili birimlerceallnacaktlr.

Kaymakamllklarca;slnavln sessiz ve huzurlu bir ortamda ge9mesi i9in gerekli

ttim tedbirlermilli ettitim midtirliikleri,kolluk kuvvetleri,yerel yёnetimler ve ilgili ditter

kurum/kurulu,larla  koordinasyon  sattlanarak  ahnacaktlr.  Bu battlalnda kolluk

biriinlerince sinavln yapllaca言1 0ku1 9evrelerinde devriye faaliyetleri yoЁ unla,tlrllarak

sinava girecek ёttencilerin dikkatlerinin da言 1lmaSlna neden olabilecek gereksiz korna

Callnmasl ve diこer giriltili faaliyetlerde bulunull■ as1 6nlenecek, slnav siiresi

boyunca girilti yapllmamasl konusunda kamuoyu farklndallこ lnl artlracak

9a11,malara a言lrllk verilecektir

UInllmi Hlfzlsslhha Kanununun 27 nci ve 72 nci lnaddeleri uyarinca;Kaymakanllar

ve ilgili Kurllmlarca yukarlda beli■ ilen esaslar dottrultusunda uygulalnada herhangi bir

aksakltta meydan verilmemesine ve mattduriyete neden olllmamasma,alinan kararlara

uymりanlara Umumi Hlfzlsslhha Kanllnllnlln ilgili maddeleri gerettince 3150 TL idari i,lem

tesis edilmesine ve konusu su9 te,kil eden davranl,lara ili,kin Tiirk Ceza Kanununun 195

inci rnaddesi kapsalnlnda gerekli adli i,lemlerin ba,latllmasina,

Oy birliЁiyle karar verilmi,tir.



ilge Umumi Hrfzrssrhha Kurulumvzca,5442 sayrh il idaresi Kanunu'nun 32lQ maddesi
ve 1593 sayrlr Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri_lyaqnca, 24.06.2021
tarihinde oybirltti ile karar ve五 lmi,tir.
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