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T.C. 

GÜMÜġHANE VALĠLĠĞĠ 

Ġl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu BaĢkanlığı 

 

 

KARAR TARĠHĠ : 24.06.2021 

KARAR NO  : 2021/68 

 

 

ĠL UMUMĠ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

Ġl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 24 Haziran 2021 PerĢembe günü, Valimiz Sayın Kamuran 

TAġBĠLEK baĢkanlığında olağanüstü toplanarak aĢağıdaki kararları almıĢtır. 

 

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun 

önerileri, CumhurbaĢkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; salgının/bulaĢmanın 

toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluĢturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, 

mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı 

alınarak uygulamaya geçirilmiĢtir. 

 

Kademeli normalleĢme döneminin ikinci etabı kapsamında Haziran ayı boyunca 

uygulanacak tedbirleri belirleyen ĠçiĢleri Bakanlığının 01.06.2021 tarihli ve E.8878 sayılı 

Genelgesi doğrultusunda alınan Ġl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 01.06.2021 tarihli ve 

2021/61 sayılı kararımızla; pazartesi, salı, çarĢamba, perĢembe, cuma ve cumartesi günleri 

22.00-05.00 saatleri arasında; pazar günleri ise cumartesi saat 22.00’den baĢlayıp pazar 

gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak Ģekilde sokağa 

çıkma kısıtlaması tedbiri getirilmiĢtir. 

 

Öte yandan, ÖSYM BaĢkanlığının 11.06.2021 tarihli ve 39302 sayılı yazısı ile 26-27 

Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleĢtirilecek olan 2021 Yükseköğretim Kurumları 

Sınavının; Cumartesi sabah (10.15-12.30), Pazar sabah (10.15-13.15) ve Pazar öğleden 

sonra (15.45-17.45) olmak üzere 3 oturum Ģeklinde uygulanacağı bildirilmiĢtir.   

 

Bu çerçevede; 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavının, salgınla mücadele tedbirleri 

ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koĢullarda gerçekleĢtirilmesi ve herhangi bir 

aksamaya meydan verilmemesi amacıyla ĠçiĢleri Bakanlığı’nın 23.06.2021 tarihli ve 10350 

sayılı Genelgesi doğrultusunda aĢağıda belirtilen kararların alınması uygun görülmüĢtür.  

 

1. Sınava girecek adayların acil iĢ ve iĢlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus 

müdürlüklerinin, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında, 27 

Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulmasına,  

 

2. Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya 

yakınlarının, YKS sınavına katılmak/görev almak üzere özel araçlarıyla yapacakları 

Ģehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmamasına ve yapılacak 

denetimlerde belirtilen kiĢilerin görev belgesi veya aday giriĢ belgesini ibraz etmelerinin 

yeterli olmasına, 

 

3. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 27 Haziran 2021 Pazar günü, 

sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınlarının 
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05.00-19.00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek (görevli ya da aday giriĢ belgesi) 

kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, 

 

4. 27 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçıların (kimlik kartı için gerekli 

olan fotoğrafın temini amacıyla), 07.00-18.00 saatleri arasında açık olabilmelerine, bu 

yerlerde çalıĢanların da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından 

muaf sayılmalarına, 

 

5. Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav 

yerlerine ulaĢımlarında herhangi bir aksama yaĢanmaması için Ģehir içi toplu taĢıma sefer 

sayılarının artırılması dahil her türlü tedbirin baĢta belediyeler olmak üzere ilgili birimlerce 

alınmasına, 

 

6. Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili 

maddeleri gereğince idari iĢlem tesis edilmesi ve konusu suç teĢkil eden davranıĢlara iliĢkin 

Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli iĢlemlerin baĢlatılmasına, 

 

Oybirliği ile karar verilmiĢtir. 

 

 

BAġKAN 

 

 

Kamuran TAġBĠLEK 

Vali 

  

Niyazi GÜL 

Belediye BaĢkan V. 

Ekrem AKDOĞAN 

Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri 

Dr. Engin PEHLĠVAN 

Ġl Sağlık Müdürü 

Seydi DOĞAN 

Ġl Milli Eğitim Müdürü 

Cemil BAYRAM 

Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürü  

Edip BĠRġEN 

Ġl Tarım ve Orman Müdürü 

Dr. Cihangir AKSOY 

Toplum Sağlığı Merkezi BĢk. 

Vedat Soner BAġER 

Eczacılar Odası Temsilcisi 
 

 


