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İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 24/06/2020 tarihinde Kaymakamlık Makamı’ nda Kaymakam Ahmet 
ALTINTAŞ, aşağıda isim ve unvanları yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile toplanmıştır. 

 Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni 
açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol 
altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. 

Bu çerçevede, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS)   
halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla bazı tedbirlerin alınması gerektiği 
değerlendirilmiştir. Bu kapsamda; 

Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayıp 13.00’de,ikinci 
oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15’te başlayıp 13.15’de  ve üçüncü oturumu 28 Haziran 
2020 Pazar günü 15.45’te başlayıp 17.45’de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı 
(YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir 
şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; 

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar 
günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere ilçemiz sınırları içinde 
bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları İçişleri Bakanlığının 18.06.2020 tarih 9863 sayılı Genelgesi 
ve 18.06.2020 tarih 87 sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile kısıtlanmıştır. İçişleri Bakanlığının 
18.06.2020 tarih 9863 sayılı Genelgesi ve 18.06.2020 tarih 87 sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararında 
belirlenen saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak yerler belirtilmiştir. Bunlara ilave 
olarak, Ek-1 listede bulunan oto lastik tamircileri, Su, makarna, un, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda 
maddelerinin üretiminin yapıldığı Ek-2 listede bulunan işletmeler ile tedarikçiler ve kâğıt, kolonya 
üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak 
hammaddelerin üretiminin yapıldığı Özcan Kolonya, Tarkim Kimya, Martı Kimya ve Biçer Kimya  
isimli işletmeler ve Zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan Ek-3 
listede bulunan işletmelerinde kısıtlamadan muaf tutulmasına karar verilmiştir. 

Ayrıca; sınava girecek öğrencilerin muhtemel kırtasiye ihtiyaçlarını giderebilmeleri için sınav 
yapılacak okulların çevrelerindeki kırtasiyelerin açık olması gerektiği değerlendirildiğinden; bu çerçevede 
sınav merkezlerinin çevrelerinde bulunan kırtasiyelerin ve çalışanlarının, 27 Haziran 2020 Cumartesi 
günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında 
uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına karar verilmiştir.  

30.03.2020 tarih 20 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile kamu çalışanlarımızı korumak ve 
salgının yayılmasını önlemek amacıyla; kamu kurumlarında hizmetleri yürüten personeller/yöneticiler 
(işçiler dahil) kişisel tercihleri gereği temizlenebilmesi daha kolay ve rahat elbiseler ile kamu etiğini 
zedelemeyecek ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair 
Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde kalacak şekilde ikinci bir karara kadar hizmetleri, serbest kıyafetler 
ile ifa edebilmelerine izin verilmiştir. 

Gelinen aşamada kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim 
Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde birçok alanda normalleşme adımları atılmaya 



başlanmıştır. Bu kapsamda, yaşanan olumlu gelişmeler neticesinde daha önce alınmış olan kamu kurum 
ve kuruluşlarında çalışan personele “serbest kıyafet izni” kararı yürürlükten kaldırılarak, “Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine uyulmasına 
karar verilmiştir. 

27/28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak olan belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması ve 
istisnaları ile ilgili tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve 
mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna 
göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 
Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; 

Oy birliğiyle karar verilmiştir.                                                                                                                                                                         
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