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İlçe Sağlık Müdürlüğü

:
:

Sayı
Konu

E-72936057-104.99
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis

Kararı

naĞırııı YERLERİNE
ele alınan
ilçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 02.06.202L tarih ve 34 numaralı oturumunda
,,Sinema Salonlarının Faliyetlerinin Ertelenmesi HIc" konulu ve 03.06.202| tarihli 35 numaralı
Hk"ı
otu-.rna, ele alınan ,,Liselere Geçiş Sınavı Tedbirleri ve 6 Haziranda YaPılacak Seçimler alınan
koııulu karar örnckı."i y*r. ız ek{nde göndorilmekte olup gerekli hassasiYetin sağlanarak
kararların ivedilikle uygulanması hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.
Mehmet TÜRK
vali yardımcısı

Kaymakam V.

EKLER:

-Karar örneği (2 Adet)

»aĞıTıM:
-Kilimli
-Kilimli
-Kilimli
-Kilimli
-Türkili

Kaymakamlığı (İlçe Yazı İşleri Müd,)
Belediye Başkanlığı
İlç Thrım ve Orman Müdürlüğü
İlçe Vllll Eğitim Müdürlüğü

fuzanesi

Betge Doğrulama
Cad. No:36 Kae2
08 32
Telefon: 0(372)27}0832Faks No: (0372)270

Merkez

e-Posta hacer -koc4@saglik,gov,tr İnrcmet Adresi:,

A&si:
sAĞLtr(ıvGMuRU
08 32
, Telefon No: (O 372) z'tl

T.C.
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iı,çB UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI
KARAR TARiIIİ
KARAR No

KoNUsU

:02.06.202l
:34
: Sinema Salonlarının Faaliyetlerinin Ertelenmesi Hk,

23,27, ve 72,
ilçemiz Umumi Hıfzıssıhlra Meclisi, l593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
ofİe.İoİİ tu.itina" içijleri Bakanİ.ğının 01,06,202il tarih ve 8962 saYılı Genelgesi
Maddeleri gereği
-fiçu,,i,
aŞağıdaki kararlar
Kaymakam Vekiİi Mehmet rün« başkanlığında toplanarak
;;;;;il;r!u
alınmıştır.
ı,: t___: L^ı:_ı^_,^_
IImıımı
İlimiz TT_,
belirleYen iı:*;_
KaıJeıııeli ırorırralleşııre döneminin ikinci ctabındo uygulanacak tedbirleri
sinema
itibaren
tarihinden
Hıfzıssıhha Meclisinin 0|.06.202l tarih ve 33 nolu KaraniĞ ı ııazıran2021_
günlerinde
diğer
gijnleri hariÇ haftanın
salonlarrnın da tamgün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar
boş) sınırına uyulması kaydıyla
noituı<
iir
dolu
(bir
ı«oıiu]k
7o50 kapasite
07.002|.00 saatleri arasında
faaliyet gösterebilecekleri hükme bağlanmıştır,

görüŞmeler
Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle YaPılan
bir müddet daha devam etmesine Yönelik
sonucunda sinema salonlarının faaliyetlerine dİir-kısıtlamanın
sağlanması hususu göz önünde
alınan talepler ile salgınla mücadele tedbirlerinde devamlılığının
-sılırıılarıııın
faaliyetlerine 01 Tcmmuz
bulundurrılarak ilçemİz genelinıle geçerti olmak iizere sinemı
202l tarihine kadar ara verilmesine,
müşkülat gösterenler .vlla lavet
Alınan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasrna muhalefet eden veya
Türk Lirası) idari Poro
(PtırtyıizyinıiYedi
göre 427 TL
etmeyenlere Kabahatlar Kanununun 32. Maddesine
cezası verilmesine, bu cezaya

Çıi

aYkırılığın
n"vu" Kaymakamlar tarafından karar verimesine'

"mi*e."n
yapılması, konusu suç teŞkil eden davranıŞlara iliŞkin
duruıııuna göre kanunun ilgili maddclcri ;".;ği;"" işıem
TcI( l95. Maddesi kapsamında gerekli adli işleınlerin başlatılmasına"
gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiŞtir,
Alınan kararın birer suretinin ilgili kurum ve kuruluşlara
02.06.202l

"^rffi

Mehmet

Vali

Kaymakam

üy"

K

İlçe

Mehmet

ilçe

Milli Eğitim Müdürü

Müdürü

1,

a

irçr
KARAR ranirıi
KARAR No

KoNUSU
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:03.06.202l
:35
: Liselere Geçiş Sınavı Tedbirleri ve 6 Haziranda Yapılacak Seçimler

Hk

1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.27, ve 72,
Maddeİeri gereği 03.06.202l tarihinde İçişleri Bakanlığının 02.06.20Z| tarihli 9069 ve 9070 saYılı Genelgeleri
doğrultusun'da İıçemiz Kaymakam vel.ili Mehmet TÜRK başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar
alınmıştır.
Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleYen İlÇeıniz Umumi
HıfzıssıhhaMeclisinin 0|.06.2021tarih ve 33 nolu Kararı ile 1Haziran202| tarihinden itibaren Pazartesi,
salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar ginleri _ise
cumartesi saat 22.d1'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05,00'te
tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri getirilmiştir.
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması.uygulanacak olan _6 Haziran 202| Par,ar günü İlÇemiz genelinde
09.30-12.50 saatleri arasında Sınavla Öğİ"n"l Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İllşl<ln Merkezi
Sınavrn (LGS) iki oturum halinde gerçekleştirilecektir.
(LGS)
Bu çerçevede; Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın
ve
gerÇekleŞtirilmesi
koşullarda
salgınla mtıcadele tedbirleri ve-gtıvenlik önlemleri açısından en uygun
herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla,
1.1. Sınava girecek öğtencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla ııüfus nıüdürlükleri
Cumartesi günü 10.00-İ6.00 saatleri arasında; 6 Haziran 202l Pazar günü ise

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha

5

Meclisi,

Haziran 202|

0 7. 0 O- l 0.

00 saatleri arasında açık buluııdurulacaktır.

SlnaV
1.2, Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınaV görevlilerinin
yerlerine ulaşımlarİnda herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taŞıma sefer saYılarınrn
artırılması dahil her türlü tedbir Belediyelerce alınacaktır,
günü; sınava
1.3. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 202l Pazar
arasrnda
girecek öğrenciİer ile bİraberlerindeki refakatçi velveya yakrnları, 07.00-15.00 saatleri

,

sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tufu lacaktır.

|.4. 6 Haziran 202l pazar günü lartasiyeler 07.00-15.00 saatleri arasında aÇı.k olabileceklerdir,
Bu yerlerde çalışanlar da belirtile n zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf
sayılacaklardır.

gerekli tüm tedb.irler
1.5. Kaymakamlığımızca; sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi iÇin
birlikte
milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurumlkuruluŞlarla
faaliYetleri
YoğunlaŞtlrılarak
alınacak, kolluk birimlerince sınavın yuprıu"ug, okul çevrelerinde devriye
korna
gereksiz
Çalınması ve
olabilecek
neden
augrt.usına
slnava girecek öğrencilerin dikkatlerini
boYunca gürültü
gürültüye neden olacak diğer faaliyetlerde buIunutmasr önlenecek, sınav süresi
verilecektir,
yapılmamasr konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık
202l Pazar günü, 2972 sayıtlı
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 li|raziran
Hakkında Kanununun
Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkİa-rı ve İhtiyar Heyetleri Seçimi
üYeliği seÇimleri
29,uncu ve 33,üncü maddeleri g"."ğir,"" muhtar İe/veya ihtiyar heyeti/meclisi
yapılacaktır.
Bu çerçevede, seçim yapllacak yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşlarımızın
kullanabilmelerini temin etmek
Anayasamızda yer alan seçme ve seçilme-hakkını tam anlamıyla
üyeliği seçimlerinde;
amacıyla, ekte beliıtilen yerlerdeki muhtar ve/veya ihtiyar heyeti/meclisi
belgelerini ibraz etmeleri,
_
görev alacak kişilerin seçim kurullarınca düzenlenmiş görev
Seçimlerde

kağıtlarını ibrazetmeleri,
olmak,
_ ikamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı
06 Haziran 202l Pazar
kaydıyla seçimlerde görev a|acakkişiler ile bu yerlerdeki seçmenlerin
günü sokağa çıkma kısıtlamasından muafsayılacaktr,
- Oy kullanacakseçmenlerin

ise seçmen

L

T.C.
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ı 03.06.202l

:35
: Liselere Geçiş Srnavı Tedbirleri ve 6Haziranda Yapılacak Seçimler Hk.

Bu doğrultuda,

2.1. 6 Haziran 202| Pazar günü ,muhtarlık, ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimi yapılacak
yerlerde seçim güvenliğinin tesisi amacıyla her tiirlü tedbirin kolluk kuwetleri vasıtasıyla
planlanmasr/alrnmasına,
2.2. Muhtarlık, ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimi yapılacak İlimizde vali yardımcılarının
başkanlığında oluşturulacak seçim koordinasyon merkezlerinin 6 Haziran 202l Pazar günü çalışır
, halde bulunması sağlanarak, seçim günü olayları ve teslim edilen sandık bilgilerinin Güvenlik ve
AciI DurumIar Koordinasyon Merkezi Başkanlığına (GAMER) bildirilmesine,
2,3. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanununun
79'uncu ve 82'nci maddelerinde yer verilen; seçim günlerinde emniyet ve asayişi korumakla
görevli olanlardan başka kimsenin seçim yerlerinde silah taşıyamayacakları ve seçimin güvenliğini
sağlamakla görevli kolluk güçleri hariç sandığın konulduğu bina, yapı ve bunların müştemilatına
kimsenin silahIa girmesine müsaade ediImemesine,
2.4. Seçim sonuçlarrnın kısmen veya tamamen belli olmasından sonra beklediği sonuÇları
alamayan kişi veya gruplarca istenmeyen olayların meydana gelebileceği ya da istediği sonuçları alan
kesimlerin geniş katılımlar ile kutlama etkinlikleri düzenleyebileceği göz önünde bulundurularak gerekli
tedbirlerin alınmasına,

Alınan karar vç tçdbirlçrin tatbik ve içrasına muhalefçt eden veya müşkülat gösterenler veYa rİaYet
etmeyenlere Kabahatlar Kanununun 32. Maddesine göre 427 TL (Dörlyiizyirmiyedi Türk Lirası) idari Para
verilmesine, bu cezaya emir veren Vali veya Kaymakamlar tarafindan karar verimesine, aYkırılığın

"*rr*,
durumuna göre kanunun ilgi-li maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teŞkil eden davranıŞlara iliŞkin
TCK l95. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Alınan kararın birer suretinin ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiŞtir.
03.06.202l

EK: 6 Haziraı 202| Paz.ar Günü Yapılacak Muhtar velveya İhtiyar Heyeti/\ıIeclisi Üyeliği SeÇimleri
Sıra

Seçim Tarihi

1

06.06.202l

Vo^ıl anatr

Zonguldak

Kilimli

Türkali

Yer

l uru

Muhtarlık

2
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