İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI
KARAR NO

: 31

KARAR TARİHİ

: 03.06.2021

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 03 Haziran 2021 günü saat 10.00’da
Vali Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki
kararları almıştır.
İçişleri Bakanlığımızın 02.06.2021 tarih ve 9069 sayılı Genelgesi doğrultusunda,
koronavirüs (Covid19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski
yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol
altında tutmak amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu
kapsamda;
1. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü
ülke genelinde 09.30-12.50 saatleri arasında iki oturum halinde gerçekleştirilecek,
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 ilçelerimizde hayata geçirilmesinin sağlanmasına,
1.1.Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus
müdürlüklerinin 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında; 6
Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulmasına,
1.2.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 tedbirin Belediyelerce alınmasına,
1.3.Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü;
sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınlarının,
07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,
1.4.6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyelerin 07.00-15.00 saatleri arasında açık
olabilmesine, bu yerlerde çalışanların da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa
çıkma kısıtlamasından muaf sayılmasına,
1.5.Kaymakamlarımızca; sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli
tüm tedbirlerin milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve
ilgili diğer kurum/kuruluşlarla birlikte alınmasına,
Kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerinde devriye
faaliyetlerinin yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerini
dağıtmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve gürültüye neden olacak
diğer faaliyetlerde bulunulmasının önlenmesine,
Sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu
farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilmesine,
2. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü;
İlimiz genelinde Dulkadiroğlu İlçesi (Eyüpsultan, Şerefoğlu, Alibeyuşağı
Mahalleleri), Onikişubat İlçesi (Dönüklü, Döngele Mahalleleri), Pazarcık İlçesi

3.
4.
5.
6.
7.

(Mehmet Emin Arıkoğlu Mahallesi), Göksun İlçesi (Ericek, Karadut, Keklikoluk
Mahalleleri), Elbistan İlçesi (Elmalı Mahallesi), Andırın İlçesi (Alınoluk Mahallesi)
ve Afşin İlçemizde (İğdemlik Mahallesi), gerçekleştirilecek olan muhtarlık
seçimlerinde görevli şahısların ve oy kullanacak vatandaşlarımızın görev ve oy
kullanma süresi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmasına,
Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında
duyurulmasına,
İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,
Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarımızca uygun görülen diğer
kamu görevlileri tarafından yürütülmesine,
Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına,
Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında
kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
Aslı imzadadır.
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