
 

KOCAELİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI 
 

Karar No: 2021 / 39 

Karar Tarihi: 23.06.2021 

Konu: 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavları Tedbirleri  

 

GÜNDEM: 

2627 Haziran 2021 tarihlerinde, Cumartesi sabah (10.15 - 12.30),  Pazar sabah (10.15 - 

13.15) ve Pazar öğleden sonra (15.45 - 17.45) olmak üzere 3 oturum şeklinde yapılacak olan 

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavının, salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri 

açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi 

amacıyla, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 23.06.2021 tarih ve 10350 sayılı 

“2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavları Tedbirleri” konulu Genelgesi ile Umumi Hıfzıssıhha 

Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca ilimiz genelinde alınması gereken tedbirleri 

değerlendirmek üzere 23.06.2021 tarihinde Sayın Valimiz Seddar YAVUZ başkanlığında yapılan 

2021/39 sayılı kurul toplantımızda aşağıdaki kararlar alınmıştır;      

KARARLAR: 

1. Sınava girecek adayların acil iş ve işlemlerinin 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 bulundurulacağına, 

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

YKS sınavına katılmak / görev almak üzere özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatleri 

için seyahat izin belgesi aranmayacağına ve yapılacak denetimlerde belirtilen kişilerin görev 

belgesi veya aday giriş belgesini ibraz etmelerinin yeterli olacağına, 

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 05.00 - 

19.00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek (görevli ya da aday giriş belgesi) kaydıyla 

sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağına, 

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

fotoğrafın temini amacıyla), 07.00  - 18.00 saatleri arasında açık olabileceklerine,  bu yerlerde 

çalışanların da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf 

sayılacaklarına, 
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5. Sınava girecek öğrenciler ile yakınları / refakatçilerinin ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine 

ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının 

artırılması dahil her türlü tedbirin ilgili birimlerce alınmasına, 

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan 

verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil 

eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin 

başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi. 
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