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KARAR
İlçemiz Hıfzıssıhha Meclisi 03.06.2021 tarihinde saat 10.00’da Kaymakam Erkan
KAÇMAZ Başkanlığında aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak
aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Covid-19 ile mücadele kapsamında salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızı
korumak amacıyla Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 06.06.2021 tarihinde
yapılacak olan merkezî sınavın;
Covid-19 testi pozitif olan öğrenciler ve kesin COVID-19 tanısı ile tedavisi
tamamlanıp sonrasındaki 14 günlük karantina süresinde olan adaylar;
-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği, İlçemiz Gazipaşa Ortaokulunda sınava
alınmaları,
-Gerekli tüm sınav tedbirler sağlanarak, ambulans ile evlerinden alınarak tekrar
ambulans nezaretinde evlerine bırakılması,
-Sınav 09.30’da başlayacağından, öğrencilerin en geç 09.00’da sınav yerinde olacak
şekilde planlanması,
-Hastanede covid tedavisi devam eden öğrenciler olursa hastanenin uygun bir

yerinde covid tedbirleri kapsamında sınava alınmaları,
Vaka Temaslı olup COVID-19 tanısı olmayan ve 14 gün karantinada bulunan sınava
girecek adaylar;
-Aday öğrencilerin gerekli tedbirleri alarak sınav merkezine kendi imkanlarıyla ulaşım
sağlamaları,
-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün uygun göreceği, sınava girecekleri sınav merkezinin
yedek salonlarında sınava alınmaları,
-Özellikle aynı binada sınava girecek diğer öğrencilerle temas etmeyecek şekilde giriş
katlarında uygun YEDEK salonlarda sınava alınmaları,
-YEDEK salonlarda girecek başka aday varsa ayrı salonlarda gerekli tüm tedbirler
alınarak sınav hizmeti verilmesi,
-Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda, Bölge Sınav Yürütme Komisyonları
tarafından gerekli tüm önlemler alınarak sınav tedbir hizmeti sağlanması,
Kararları alınmıştır.

Gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak, bu tür eylemler
içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli
adli işlemlerin başlatılacaktır.
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci
maddesi gereğince idari para cezası verilecektir.
Alınan karantina kurallarına uymayanlara Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi
kapsamında gerekli işlemler başlatılacaktır.
Oy birliği ile karar verilmiştir.
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