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Keçiborlu İlçe Hıfzıssıhha Kıırı|u 24.06.2021
Kaymakam Tahsin AKSU Başkanlığında toplandı.

PERŞEMBE giinü saat i4.00'da

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabı kapsamında Haziraıı ayı boyunca
uygulanacak tedbirleri belirleyen İçişleri Bakanlığırun 01.06.2021 tarih ve 8878 sayıh
Genelgesi kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 00.06.202I taih ve 202|/33 sayılı Kararı
ile; pazartesi, sah, çarşamb4 perşemb*, cuma ve cumartesi gilnleri 22.00-05.00 saatleri
arasında; pazar giinleri ise cumartesi saat 22.00'den başlayıp pazar giiniini,in tamamınr
kapsayacak ve pazartesi gtinü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkrrra krsrtlaması

tedbiri uygulanacağı duyuruimuştur

Öte yandan, ÖSYM Başkaılığınin 11.06.202i tarih ve 39302 sayılı yazısı ile 26-27

Hazitarı 202l tarihlerinde il merkezleri ile bazı ilçelerden oluşan 200 sınav merkezinde
gerçekleştirilecek oları 2021 Yükseköğretim Kurumlarr Srnavının; Cuınartesi sabah

(10.r5-12.30), Pazar sabah (10.15-13.15) ve Pazar öğleden sonra (15.45-17.45) olmak tizere

3 oturum şeklinde uygulanacağı bildiıilmektedir.

Bu çerçevede; 202i Yiikseköğetim Kurumlan Sınavrnın, salgınla mücadele tedbirleri

ve güvenlik önlemleri açrsndaı en uygiın koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir

aksamaya meydan verilmemesi amacryla aşağıdaki belirtilen usul ve esaslarrn hayata

geçirilmesi sağlanacaktr.

1- Sınava girecek adaylann acil iş ve işlemierinin görülebilmesi amacıyla nüfus

müdürlüklerini n,26 Haziran2D21 Cumaıtesi gtinü 07.00-17.00 saatleri arasmda,27 Hazıran,

202I Pazar glınii ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulmasına,

2- Smav göıevliieri ve slnava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi velveya

yakrıılannın, YKS sınavına katılmar/görev almak iİzere özel araçlanyla yapacakları

şehirlerarasr seyahatleri için seyahat izin belgesi arınmamasına ve yapılacak denetimleıde

belirtilen kişilerin görev belgesi veya aday giriş belgesini ibraz etmelerinin yeteTli olnaslna,
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Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun
önerileri, Cumhurbaşkanhğı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; salgınrn/bulaşmanrn
toplıım sağhğı ve kamu diizeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin,
mesafeyi koruma ve yayılım luzını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir karan alınarak
uygulamaya geçirilmiştir.
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3_Tam gıirı sokağa çıkma kısrtlaması uygulanacak olan 27 Haziran 2021 Pazar günü,

sınav görevlileri ve smava girecek adıylar ile beraberindeki refakıtçi velveya yıkmlınnın

05.00_19.00 saatleri arasında durumlannı belgeiendirmek (görevli ya da adaY giriŞ belgesi)

kaydıyla sokığa çrkma losrtlımasından rnuaf tutulmılınna,

4_ 27 Haziraı2021 Pazır giinü kırtısiyeler ve fotoğrafçrlann (kimlik kartı için gerekli

olan fotoğrafin temini amaclyla), 07.00_18.00 saatleri arasında açılabilmelerine, bu yerlerde

çılışanlınndı belirtilen zaman dilimi içerisiıde sokığa çıkma krsrtlamasrndan nuaf

sıyılnılannı,

5-Sınavagireceköğeıcilerileyakmlan/refakatçilerivesınavgörevlilerininsınav
yerlerine ulaşımlannda herhangi bir aksama yaşaıımaması için şehir içi toplu taşrna sefer

.ryrı".rrro ".t"rl-.., 
dahil her tiıİlü tedbirin Kaymakamhğımız koordinasyonunda başta

Belediye Başkanlığı olmak iizere ilgili birimlerce alınmasına

6- Kaymakamlığımız taraflndan; smavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için

gerekli ttım tedbirleriı milli eğitim müdiıılüğü, kolluk kuwetleri, yerel yönetim ve ilgili diğer

kunun/kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak alınmasına"

Bu bağlamda kollü birimlerince slnavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye

faaliyetleıi yogunlaştınlarak sınava girecek öğıencilerin Cikkatlerinin dağlmasına neden

olabilecekgereksizkornaçılınmasıvediğergüriiltiıtüfaaliyetlerdebulunulmasınrn
önlenmesine,sınavsİiresiboyuncagürültiiyapılmamasıkonusundakımuoyufarkrndalısnr
artıracak çalışmalara ağrlık verilmesine,

yukanda alınan kararlann ivedilikle planlarırnasına/uygulaıımasına, tiim kollü ve

uı"aiv" -titusr birimleri ii" iıeiıi krrrum've.kurul ,şlarrmız tarafından konrrnun takip

;;İİ;k ryg"l"*ada herhangi bir aksaklığa meydaıı verilmemesine,

Alınan kararlaru ,y.iuvJ_u u"."_i Hıfzıssüha Kanununun ilgili maddeleri

g"r"gi.r"" 
-ia_i 

işlem tesis .oiı."ri ve konusu suç teşkil eden daıranşlara ilişkin Tiirk

ö"rir_""** l95 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına

Alınan bu t_*" s"ı.Jiye saştaııııgı ilıgıi t,r_. ve kııruluşlara gönderilmesine

oybirliği ile karar verilmi ştir,24l06l2021.
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