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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI

İl m z Hıfzıssıhha Kurulu 03.06.2021 tar h nde saat 09.00’da Kastamonu Val s Avn
ÇAKIR’ın başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve mzaları bulunan kurul üyeler n n katılımıyla
toplanmış, gündemdek konu karara bağlanmıştır.
GÜNDEM:
İl m zde Koronav rüs (Kov d-19) salgını kapsamında “L selere G r ş Sınavı Tedb rler ve 6
Haz ran’da Yapılacak Seç mler” hakkında görüşmek.
KARARLAR:
Koronav rüs salgınının görüldüğü andan t baren, Sağlık Bakanlığı ve B l m Kurulunun
öner ler , Cumhurbaşkanlığı Kab nes nde alınan kararlar doğrultusunda; salgının/bulaşmanın toplum
sağlığı ve kamu düzen açısından oluşturduğu r sk yönetme, sosyal zolasyonu tem n, mesafey
koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla b rçok tedb r kararı alınarak uygulamaya
geç r lm şt r.
Bu kapsamda kademel normalleşme dönem n n k nc etabında uygulanacak tedb rler
bel rleyen 01.06.2021 tar hl ve 2021/43 Nolu Hıfzıssıhha Kurul kararımızla 1 Haz ran 2021
tar h nden t baren pazartes , salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartes günler 22.00-05.00
saatler arasında; pazar günler se cumartes saat 22.00’den başlayıp pazar gününün tamamını
kapsayacak ve pazartes günü saat 05.00’te tamamlanacak şek lde sokağa çıkma kısıtlaması tedb r
get r lm şt r.
Koronav rüs (Kov d-19) salgınının kontrolü amacıyla İl İdares Kanunu’nun 11/C maddes le
Umum Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nc maddeler kapsamında;
A- LİSELERE GİRİŞ SINAVI TEDBİRLERİ
M ll Eğ t m Bakanlığının 01.06.2021 tar hl ve 25835398 sayılı yazıları le tam gün sokağa
çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haz ran 2021 Pazar günü ülke genel nde 09.30-12.50 saatler
arasında Sınavla Öğrenc Alacak Ortaöğret m Kurumlarına İl şk n Merkez Sınavın (LGS) k
oturum hal nde gerçekleşt r leceğ anlaşılmaktadır.
Bu çerçevede; Sınavla Öğrenc Alacak Ortaöğret m Kurumlarına İl şk n Merkez Sınavın
(LGS), salgınla mücadele tedb rler ve güvenl k önlemler açısından en uygun şartlarda
gerçekleşt r lmes ve herhang b r aksamaya meydan ver lmemes amacıyla aşağıdak bel rt len usul
ve esasların tüm l ve lçelerde hayata geç r lmes sağlanacaktır.
1. Sınava g recek öğrenc ler n ac l ş ve şlemler n n görüleb lmes amacıyla nüfus
müdürlüğünün 5 Haz ran 2021 Cumartes günü 10.00-16.00 saatler arasında; 6 Haz ran 2021 Pazar
günü se 07.00-10.00 saatler arasında açık bulundurulmasına,
2. Sınava g recek öğrenc ler le yakınları/refakatç ler ve sınav görevl ler n n sınav yerler ne
ulaşımlarında herhang b r aksama yaşanmaması ç n şeh r ç toplu taşıma sefer sayılarının artırılması
dah l her türlü tedb r n Kastamonu Beled yes nce alınmasına,
3. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haz ran 2021 Pazar günü; sınava
g recek öğrenc ler le beraberler ndek refakatç ve/veya yakınlarının 07.00-15.00 saatler arasında
sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,
4. 6 Haz ran 2021 Pazar günü kırtas yeler 07.00-15.00 saatler arasında açık olab leceklerd r.
Bu yerlerde çalışanların da bel rt len zaman d l m çer s nde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf
sayılmasına,
5. Val l kçe; sınavın sess z ve huzurlu b r ortamda geçmes ç n gerekl tüm tedb rler n İl M ll
Eğ t m Müdürlüğü, kolluk kuvvetler , yerel yönet mler ve lg l d ğer kurum/kuruluşlarla b rl kte
alınacak, kolluk b r mler nce sınavın yapılacağı okul çevreler nde devr ye faal yetler n n

yoğunlaştırılarak sınava g recek öğrenc ler n d kkatler n dağıtmasına neden olab lecek gereks z
korna çalınması ve gürültüye neden olacak d ğer faal yetlerde bulunulması önlenecek, sınav süres
boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık
ver lmes ne,
B- 6 HAZİRAN’DA YAPILACAK SEÇİMLER
Yüksek Seç m Kurulu Başkanlığının 01.06.2021 tar hl ve 133681 sayılı yazısında; tam gün
sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haz ran 2021 Pazar günü, Afyonkarah sar İl
S nanpaşa İlçes Güney Beldes nde beled ye başkanlığı ve beled ye mecl s üyel ğ seç m , 764
köy/mahallede se muhtar ve/veya ht yar heyet /mecl s üyel ğ seç mler n n 2972 sayılı Mahall
İdareler le Mahalle Muhtarlıkları ve İht yar Heyetler Seç m Hakkında Kanununun 29’uncu ve
33’üncü maddeler gereğ nce yapılacağından bah sle bu yerlerde yapılacak seç mlerde görev alacak
k ş ler le seçmenler n sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması talep ed lmekted r.
1. Bu çerçevede, İl merkez nde seç m yapılacak olan Kuzyaka, Esenl , Şeyh, Gülef ve
Ortaboğaz köyler nde kamet eden vatandaşlarımızın Anayasamızda yer alan seçme ve seç lme
hakkını tam anlamıyla kullanab lmeler n tem n etmek amacıyla Yüksek Seç m Kurulu Başkanlığının
detayları bahse konu yazısı ve ek nde bel rt len yukarıdak muhtarlık seç mler nde;
- Görev alacak k ş ler n seç m kurullarınca düzenlenm ş görev belgeler n braz etmeler ,
- Oy kullanacak seçmenler n se seçmen kağıtlarını braz etmeler ,
- İkamet le oy verme yer arasındak güzergah ve zaman d l m le sınırlı olmak kaydıyla
seç mlerde görev alacak k ş ler le bu yerlerdek seçmenler n 06 Haz ran 2021 Pazar günü sokağa
çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,
Karar ver lm şt r. İş bu kararın lg l kurum ve kuruluşlara gönder lmes ne, karar gereğ nce
görev bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın tak p ed lmes ne, alınan kararlara
uymayanlara Umum Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nc maddes gereğ nce dar yaptırım uygulanması
başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un lg l maddeler gereğ nce şlem yapılmasına,
konusu suç teşk l eden davranışlara l şk n Türk Ceza Kanunu’nun 195’ nc maddes kapsamında
gerekl adl şlemler n başlatılmasına oy b rl ğ le karar ver lm şt r.

