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iı,çı uıı,ruı,ıi HIFzlsSIHHA KURUL KARARI

IlÇe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 23.06.202 ] ıarihli
ve l0350 saYıIı " 2021 Yükseköğretinı Kurumları Sınavları Tedbirleı,i " konulu Genelgesi kapsamıı-ıda alınaçal<
tedbirleri kararlaŞtırmak amacıyla, l593 sayılı Uınunıi Hıfzıssılıha l(anunı-ı'ııun 26. nıaddesiı.ıe isti;ıaclcı
25.06.202], tarihinde geıçekleştiı,ilen olağanüStü göı.tişmelcle aşağıdaki kararları almışt:ı..

G NDIı j\t

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık
nitelendirilen Koroııavirüs (Covid-19) salgınındaıı vatandaşlarımızı
engelleıııek amacıyla geıeken tedbirlerin karaı.laştııılması.

KARAR:

Uye

Enveı,APLITKAN

Örgütü tarafından pandeıni oiaı,ali

korumak ve salgının 1,ayı lınasın ı

İçişleıi B akanl ı ğının yukaı.ıda zikreclilen Genelgesiyle;
l ](oronaviı'üs salgınıııın görüldtiğü aırdan itibareır, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Klıruluırun öııeıı]eı.i.

CuıııhurbaŞkaıılığı Kabinesinde alıııan kararlar doğrultusuııcla; salgıııııı,/bı.ılaşmanııı toplum sağlığı ve l<aıııu
düzeııi aÇısıııdan oluşturduğu riski yönetn-ıe, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruına ve yayılın-ı l-ıızıı.ıı
kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir karaı,ının alıı-ıaı,ak uygı-ılamaya geçiı.ildiği,

Kadenıe]i ııormalleşııe dönemiııin il<inci etabı kapsamında llaziı.an ayı boyunca ul,gtılaııacali
tedbirleri belirleyen İçişleri Bakanlığının 01,06.2O2l taıihli ve 8878 sayılı Genelgesiyle; pazartesi. saJı.
ÇarŞanıba, Peı'Şembe, cuma ve cumartesi gi.inleri 22.00-05.00 saatleri arasında; pazaı, gtiııleri isc
cuııartesi Saat 22.00'Clen başlayıp pazar gtintinüıı taınanını kapsayacak ve pazaı,tesi gliırti saaı
05. $0'te tanıamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri uygulanacağının duyurulduğt],

] Ote yaurlaıı, OSYM Başkanlığının l I.06.202| tarihli ve 39302 sayılı yazısı ile 26-27 Hazi.an 2O21
tari$leı'inde il nıeı'kezleı,i ile bazı ilçelerdeıı olı.ışan 2|00 sıırav merkeziııde gerçekleştirilecek olan 202l
Yiikseköğretiım Kurıımları Sınavının; Cumartesi sabah (l0.15_12.30), Pazar sabah (l0,15-13.15) vc
Pazar öğleden sonra (l5.45-17.45) olmak üzere 3 oturum şeklinde uygulanacağıı-ıın bildirildiği,

Btı çeıçt:vede; 202l Ylikseköğretim l(urumları Sınavının, salgınla mücadele tedbiıleri ve gtiveıılil<
öııleıııleı'i açısıı-ıdaı-ı en uygun koşullarda geıçekIcştirilmesi ve herhangi bir aksaııaya n,ıeydaıı
veı'ilınemesi aıı-ıacıyIa Valilik ve Kayınakan-ı lık laı,ca Umumi i-Iıfzıssıl-ıha Kaıııınıı'ııuı-ı 2]. ve ]2. nıadc]e lcı,i
Lıyaıınca gerekli karaı,laı,ıı1 alınnası istenmiştiı,

Söz konusı.ı Genelge ile bildirilen hususlaı,ışığında yapılan görüşnıe sonı-ıctıııda;
l. 202l Yükseköğretim Kurumları Sınavınıı,ı İlçenıizde gerçekleştiı,ilecek olduğu ttin] süü-]a\

nıeı'kezlerinde, klima kı-ıllaırı lııası duruınuırda ıııutlal<a beraberinde sınav ınerkezinde bulı-ınan kap: r,c

peııcerelerin dt: sıııav görevlileı,i tarafından sünav sliresince açık tutrılmasınıır sağlanmasına (sıırav nıeı,kezi
olaıı biı' deı'slikte klima açılrnası haliııde, bu dersliğe ait kapl ve pencerelerin sınav siiresiııce açılr
tutıılmasının sınav görevlilprince sağlaıııııası vb.)

llçe Um,ımi Hıfzıssıhha Kurulunda hazır buluı-ıanlarca 25.06.202lı tarilıinde oy biıliği ile l<araı,

veı,ilmiştiı,.
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