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KARAR
İlçemiz Hıfzıssıhha Meclisi 04.06.2021 tarihinde saat 10.00’da Kaymakam Erkan
KAÇMAZ Başkanlığında aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak
aşağıdaki kararlar alınmıştır.
LİSELERE GİRİŞ SINAVI HK.
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun
önerileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; salgının/bulaşmanın
toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal temin, mesafeyi
koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya
geçirilmiştir.
Bu kapsamda kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacan 1 Haziran
2021 tarihinden itibaren pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00
saatleri arasında; pazar günleri ise cumartesi saat 22.00’den başlayıp pazar gününün tamamını
kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri
getirilmiştir.
Öte yandan, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü
ülke genelinde 09.3012.50 saatleri arasında Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına
İlişkin Merkezi Sınavın ( L G S ) iki oturum halinde gerçekleştirilecektir.
Bu çerçevede; Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın
(LGS), salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda
gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla aşağıdaki belirtilen usul
ve esasların tüm il ve ilçelerde hayata geçirilmesi sağlanacaktır.
1. Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus
müdürlükleri 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10.0016.00 saatleri arasında; 6 Haziran 2021 Pazar
günü ise 07.0010.00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır.
2. Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine
ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının
artırılması dahil her türlü tedbir Belediyelerce alınacaktır.
3. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü; sınava
girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında
sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.
4. 6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 saatleri arasında açık olabileceklerdir.
Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf
sayılacaklardır.
5.Kaymakamlığımızca; sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirler
milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla
birlikte alınacak, kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye faaliyetleri
yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerini dağıtmasına neden olabilecek gereksiz
korna çalınması ve gürültüye neden olacak diğer faaliyetlerde bulunulması önlenecek, sınav
süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara
ağırlık verilecektir.

6 HAZİRANDA YAPILACAK SEÇİMLER HK.
Tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 haziran 2021 Pazar günü
Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesi Güney Beldesinde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği
seçimi, 764 köy-mahalle ise muhtar ve-veya ihtiyar heyeti-meclisi üyeliği seçimlerinin 2972 sayılı
mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyeti Seçimi Hakkında Kanunun 29’ıncu ve
33’üncü maddeleri gereğince yapılacağından bahisle bu yerlerde yapılacak seçimlerde görev alacak
kişiler ile seçmenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,
Bu çerçevede, seçim yapılacak yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşlarımızın seçme ve
seçilme haklarını tam anlamıyla kullanabilmelerini temin etmek amacıyla,
-Seçimlerde görev alacak kişilerin seçim kurullarınca düzenlenmiş görev belgelerini ibraz
etmeleri,
-Oy kullanacak seçmenlerin ise seçmen kağıtlarını ibraz etmeleri,
-İkamet ile oy verme yeri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile sınırlı olmak kaydıyla
seçimlerde görev alacak kişiler ile bu yerdeki seçmenlerin 06 Haziran 2021 Pazar günü sokağa
çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları gerekmektedir.

SİNEMA SALONLARI HK.
Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen ilgi
Genelgemizle 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren sinema salonlarının da tam gün sokağa çıkma
kısıtlaması uygulanan pazar günleri hariç haftanın diğer günlerinde 07.0021.00 saatleri arasında
%50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla faaliyet gösterebilecekleri
hükme bağlanmıştır.
Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan
görüşmeler sonucunda sinema salonlarının faaliyetlerine dair kısıtlamanın bir müddet daha
devam etmesine yönelik alınan talepler ile salgınla mücadele tedbirlerinde devamlılığının
sağlanması hususu göz önünde bulundurularak sinema salonlarının faaliyetlerine 01 Temmuz
2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir

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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