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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nrın 02.06.202l
tarihli ve 9069 sayılı "Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri" konulu Genelgesi kapsamında alınacak tedbirleri
kararlaştırmak amacıyla, l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden
03.06.202| tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

çÜNnnnn:
Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak

nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgnından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını
engellemek amacıy|a gereken tedbirlerin kararlaştırılması.

KARAR:
İçişleri Bakanlığının yukarıda zikredilen Genelgesiyle;
Milli Eğitim Bakanlığının 0|.06.2021 tarihli ve 25835398 sayılı yazıları ile tam gün sokağa

çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 202| Pazar günü ülke genelinde 09.30_12.50 saatleri
arasında Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın (LGS) iki
oturum halinde gerçekleştirileceğinin anlaşıldığı,

Bu çerçevede; Sınavla Ögrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın
(LGS) salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda
gerçek|eştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla, Vali ve Kaymakamlarca
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 . ve 72. madde|eri uyarınca gerekli kararların alınması istenmiştir.

Söz konusu Genelge ile bildirilen hususlar ışığında yapılan görüşme sonucunda;
1. Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus

müdürlüklerinin 5Ilxziran202l C\ümartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında; 6Haziran202lPazar
günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulmasına,

2. Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav gorevlilerinin sınav
yerlerine'ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer
sayılarının artırrlması dahil her türlü tedbirin ilgili belediyelerce alınmasına,

3. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 202l Pazar günü; sınava
girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi velveya yakınlarının, 07.00_15.00 saatleri arasında
sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,

4. 6Haziran 202L Pazar günü kırtasiyelerin 07.00-15.00 saatleri arasında açık olabileceğine,
bu yerlerde çalışanların da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf
tutulmasına,

5. Kaymakamlıklarca; sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm
tedbirlerin milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer
kurum/kuruluşlarla birlikte alınmasına, kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde
devriye faaliyetleri yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerini dağıtmasına neden
olabilecek gereksiz korna çalınması ve gürültüye neden olacak diğer faaliyetlerde bulunulmasınrn
önlenmesine, sınav süresi boyunca gürültü yapıImaması konusunda kamuoyu fa
çalışmalara ağırlık verilmesine,
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6. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin Kaymakamlıklar, genel
kolluk birimleri, ilgili il / ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafindan koordineli bir şekilde yapılmaİına,

7. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlarauyulmaması halinde ve her seferinde ayrı
ayrl,

a) 1593 sayıh Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun282. maddesi gereğince 3.150.00 TL idari para
cezası uygulanmasına,

b) 5326 saYılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince idari para ceza§ uygulanmasına,
c) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İllşl<in Tedbirlere Aykırı Davranma

baŞlıklı 195. maddesinde yer alan"... yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki avdan bir
vıla kadar hapis cezasıvla cezalandırılır." hükmü uyannca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında
gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,

d) İŞYerleri Ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekliyaptırımların uygulanmasına,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca,5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun lIlC maddesi ve l593
sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun27.ve72. maddeleriuyarınca, 03,06.2O2l tarihinde oybirliği ile
karar verilmiştir.
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