T.C.
ZONGULDAK İLİ
UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI
KARAR TARİHİ : 07.06.2021
KARAR NO
: 35
KONUSU
: Özel Darüşşafaka Ortaokulu Bursluluk Sınavı Tedbirleri Hk.

İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72.
Maddeleri gereği 07.06.2021 tarihinde İçişleri Bakanlığının 02.06.2021 tarih ve 9071 sayılı
Genelgesi doğrultusunda İlimiz Valisi Mustafa TUTULMAZ başkanlığında toplanarak aşağıdaki
kararlar alınmıştır.
Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri belirleyen İlimiz
Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 01.06.2021 tarih ve 32 nolu Kararı ile 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 ile sokağa çıkma
kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçlarla şehirlerarası seyahat kısıtlaması getirilmesi
kararlaştırılmıştır.
Özel Darüşşafaka Ortaokulu Müdürlüğü tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim
Genel Müdürlüğünün izni ile 20 Haziran 2021 Pazar günü saat 10:00’da Darüşşafaka Giriş
Sınavının gerçekleştirileceği ve 28 il merkezinde gerçekleştirilecek söz konusu sınava 81 ilden
öğrencilerin katılım sağlayacağı bilgisi iletilmiştir.
Bu kapsamda;
1- Bursluluk sınavına katılacak çocuklar ile kendilerine refakat eden iki yetişkinin sokağa
çıkma kısıtlamasından ve sınava katılım için şehirlerarası seyahatin zorunlu olması durumunda
şehirlerarası seyahat kısıtlamasından,
2- Sınavda görev alacak kurum yönetici ve öğretmenleri ile görevlendirilen diğer
öğretmenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından ve sınava ilişkin zorunluluk arz etmesi
durumunda şehirlerarası seyahat kısıtlamasından,
muaf tutulmasına,
Alınan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya
riayet etmeyenlere Kabahatlar Kanununun 32. Maddesine göre 427 TL (Dörtyüzyirmiyedi Türk Lirası)
idari para cezası verilmesine, bu cezaya emir veren Vali veya Kaymakamlar tarafından karar
verimesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç
teşkil eden davranışlara ilişkin TCK 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Alınan kararın birer suretinin İlçe Kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve kuruluşlara
gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 07.06.2021
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