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KARAR TARİHİ

: 30.04.2021

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 30 Nisan 2021 günü saat 16.00’da Vali
Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki
kararları almıştır.
İçişleri Bakanlığımızın 30.04.2021 tarih ve 7770 sayılı genelgesi doğrultusunda, tam
kapanma döneminde 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. Gerek zorunlu bir kamusal görevin ifası için kurumlarınca görevlendirilmiş olan
kamu görevlilerinin gerekse profesyonel spor müsabakaları ile yurt içi ve yurt dışı
müsabaka ve kamplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlarınca belge düzenlenmiş
olan milli sporcular, yöneticiler ve diğer görevlilerin (hakem, gözlemci, temsilci
vb.) bu kapsamda her türlü vasıtayla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde kimlik
kartı ve görev belgesinin ibrazının yeterli olmasına, ayrıca seyahat izin belgesi
istenilmemesine,
2. Toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde toplu
ulaşım faaliyetlerinde bulunan işletme/firmalar tarafından bu hususa ilişkin
kontrolün sağlanmasına, kimlik kartı ve görev belgesi düzenlenmiş olan kişilerin
(ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeden) toplu ulaşım araçlarına kabullerinin
sağlanmasına,
3. Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde de 1 inci madde gereğince
gerekli kontrolün yapılmasına, şartları tutan kamu görevlileri, sporcu, yönetici ve
diğer görevlilerinin şehirlerarası seyahatlerine izin verilmesine, ayrıca seyahat izin
belgesi istenilmemesine,
4. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında
duyurulmasına,
5. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,
6. Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarımızca uygun görülen diğer
kamu görevlileri tarafından yürütülmesine,
7. Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
gereği idari işlemin kaymakamlarımız tarafından yapılmasına,
8. 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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