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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 02.06.2021 tarih ve E23635644-

249-9070 sayılı “6 Haziran’da Yapılacak Seçimler” konulu yazısı ve İçişleri Bakanlığı İller 

İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 02.06.2021 tarih ve E-89780865-153-9069 sayılı “Liselere 

Giriş Sınavı Tedbirleri” konulu yazısına istinaden İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu Sayın Valimiz 

Hüseyin ÖNER Başkanlığında toplanmış olup, aşağıdaki kararın alınmasına;       

        Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü, 

Afyonkarahisar İli Sinanpaşa İlçesi Güney Beldesinde belediye başkanlığı ve 

belediye meclis üyeliği seçimi, 764 köy/mahallede ise muhtar ve/veya ihtiyar 

heyeti/meclisi üyeliği seçimlerinin 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle 

Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanununun 29’uncu ve 33’üncü 

maddeleri gereğince yapılacağından bahisle bu yerlerde yapılacak seçimlerde görev 

alacak kişiler ile seçmenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması talep 

edilmektedir. Bu çerçevede, seçim yapılacak yerleşim yerlerinde ikamet eden 

vatandaşlarımızın Anayasamızda yer alan seçme ve seçilme hakkını tam anlamıyla 

kullanabilmelerini temin etmek amacıyla Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının detayları 

ilgili Genelgenin ekinde belirtilen Afyonkarahisar İli Sinanpaşa İlçesi Güney Beldesinde 

belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimi ile diğer yerlerdeki muhtar ve/veya 

ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri doğrultusunda; 

Karar 1: 

 -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, 

Karar 2: 6 Haziran 2021 Pazar günü belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, 

muhtarlık, ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimi yapılacak yerlerde seçim 

güvenliğinin tesisi amacıyla her türlü tedbirin kolluk kuvvetleri vasıtasıyla 

planlanmasına/alınmasına, 

Karar 3: Belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, muhtarlık, ihtiyar 

heyeti/meclisi üyeliği seçimi yapılacak tüm illerimizde vali yardımcılarının 

başkanlığında oluşturulacak seçim koordinasyon merkezlerinin 6 Haziran 2021 

Pazar günü çalışır halde bulunması sağlanmasına, seçim günü olayları ve teslim 

edilen sandık bilgilerinin Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi 

Başkanlığına (GAMER) bildirilmesine, 

Karar 4: 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 silahla 

girmesine müsaade edilmemesine, 

Karar 5: 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, 

Karar 6: Yenilenmesine karar verilen seçimlerde yukarıda belirtilen esaslar 

çerçevesinde planlamaların yapılmasına, özellikle muhtar ve ihtiyar heyeti/meclisi 

üyeliği seçimlerinde adayların aralarındaki husumetlerde dikkate alınarak yaşanması 

muhtemel gerilimlerin önüne geçilmesine, seçimin güven ortamında geçmesi ve 

istenmeyen olayların önlenmesi amacıyla mahallin şartlarına göre gerekli ilave 

tedbirlerin alınmasına ve uygulamada herhangi aksamaya meydan verilmemesine, 

Karar 7: 6 Haziran 2021 Pazar günü ülke genelinde 09.3012.50 saatleri arasında Sınavla 

Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavın (LGS) iki oturum 

halinde gerçekleştirileceğinden, bu çerçevede; 

7.1- 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, 

7.2- 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 alınmasına, 

7.3- 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, 

7.4- 6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07.0015.00 saatleri arasında açık 

olabilmelerine, bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma 

kısıtlamasından muaf sayılmalarına, 

7.5- Valiliğimiz ve 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 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 çalışmalara ağırlık verilmesine, 

 
  Oy birliği ile karar verilmiştir.  

  

 

 

 

 

 

 

 


