
Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı 2020-73 

23.06.2020 

Karar No: 2020 / 73 
Karar Tarihi: 23.06.2020 
  
GÜNDEM:  
27.06.2020 Cumartesi ve 28.06.2020 Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili ilimizde alınması gereken ek tedbirleri değerlendirmek 
üzere, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün bila tarih ve bila sayılı, “YKS 
Tedbirleri İstisnası Hk.” konulu yazısı ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. 
maddeleri uyarınca yapılan 2020/73 sayılı kurul toplantımızda aşağıdaki kararlar 
alınmıştır; 
 
KARARLAR: 
1 İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 18.06.2020 tarih ve 9863 sayılı 
“LGS ve YKS Tedbirleri” konulu Genelgesi gereği alınan 2020/71 sayılı kurul kararımız 
ile; birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayıp 13.00’de 
tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15’te başlayıp 
13.15’de tamamlanacak 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 ilgili kurul kararımızda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere ilimiz sınırları 
içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır. Öte yandan sınava 
girecek öğrencilerin muhtemel kırtasiye ihtiyaçlarını giderebilmeleri için 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) snavının yapılacağı okulların/sınav 
merkezlerinin etrafındaki kırtasiyelerin açık olması gerektiği değerlendirilmiş, bu 
çerçevede okulların/sınav merkezlerinin etrafında bulunan kırtasiyelerin ve 
çalışanlarının da, 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 ilimizde uygulanacak 
olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,  
  
Yukarıda belirtilen tedbirlerle ilgili uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan 
verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan 
vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. 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. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin 
başlatılmasına, 
 
Oy birliği ile karar verildi. 
 


