T.C.
NEVŞEHİR VALİLİĞİ
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI
KARAR TARİHİ : 01/06/2021
KARAR NO
: 2021/31
GÜNDEM
: Koronavirüs Tedbirleri/ Covid–19 (Liselere Giriş Sınavı Tedbirleri, 6 Haziranda
Yapılacak Seçimler, Sağlık Alanındaki Yaz Stajları hk.)

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan
Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına
sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen
tedbirlere uyulmasını sağlamak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok tedbir kararı
alınarak uygulanmaktadır.
Bu kapsamda kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri
belirleyen İçişleri Bakanlığı’nın 01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgesi ve 01.06.2021 tarih ve
30 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren pazartesi, salı,
çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22:0005:00 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, Milli Eğitim Bakanlığının 01.06.2021 tarih ve 25835398 sayılı yazıları ile 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 (LGS) iki oturum halinde gerçekleştirileceği anlaşılmaktadır.
Bu çerçevede Nevşehir il genelinde geçerli olmak üzere; İçişleri Bakanlığımızın 02.06.2021
tarih ve 9069 sayılı Genelgesi doğrultusunda, 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 hayata geçirilmesine,
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 bulundurulmasına,
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 tedbirlerin belediyelerimizce alınmasına,
3. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü; sınava
girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07:0015:00 saatleri arasında
sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına,
4. 6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07:0015:00 saatleri arasında açık olabileceklerdir.
Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf
tutulmasına,
5. Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızca; sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için
gerekli tüm tedbirler milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer
kurum/kuruluşlarla birlikte alınmasına, 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
bulunulmasının önlenmesine, sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu
farkındalığını artıracak çalışmaların yapılmasına,
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının İçişleri Bakanlığımıza göndermiş olduğu
01.06.2021 tarihli ve 133681 yazısı ve eklerinde ; tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
olan 6 Haziran 2021 Pazar günü, İlimiz 4 köyde (Merkez- Güvercinlik köyü / Ürgüp- İbrahimpaşa
köyü / Derinkuyu- Doğala köyü / Gülşehir- Ovaören köyü) muhtar seçimlerinin 2972 sayılı Mahalli
İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanununun 29. ve 33’üncü
maddeleri gereğince yapılacağından bahisle bu yerlerde yapılacak seçimlerde görev alacak kişiler
ile seçmenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması talep edildiği,
Bu çerçevede İçişleri Bakanlığımızın 02.06.2021 tarih ve 9070 sayılı Genelge’ si
doğrultusunda; seçim yapılacak yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşlarımızın Anayasamızda
yer alan seçme ve seçilme hakkını tam anlamıyla kullanabilmelerini temin etmek amacıyla muhtar
seçimlerinde;
- 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 yerlerdeki seçmenlerin 06 Haziran 2021 Pazar
günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,
Bu doğrultuda Valiliğimiz ve Kaymakamlarımızca, seçim sonuçlarının 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,
Ayrıca; İlimizde, 2020-2021 yılı Eğitim – Öğretim yılı sağlık alanındaki yaz stajı
başvurularının İl Sağlık Müdürlüğünün belirlemiş olduğu başvuru şartlarına göre kabul edilmesi ve
yaptırılmasına,
Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, Tüm Belediye
Başkanlıkları, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile, tüm Sivil Toplum Kuruluşları, Köy ve Mahalle
Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin
ivedilikle planlanarak uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından
konunun takip edilmesine,
Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi
ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Turizmi Teşvik
Kanununun ilgili maddeleri ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para
cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince
işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.
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