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Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 25.08.2021 günü saat 10.00’de Valimiz 

Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları 

almıştır. 

1. Aşılama çalışmalarının gönüllülük esasına göre yürütülmeye devam edilmesine, aşıya 

karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik 

bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine kaymakamların koordinasyonunda ağırlık 

verilmesine, bu amaçla tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, sivil 

toplum kuruluşlarının, muhtarların ve kanaat önderlerinin katılımı ve desteği sağlanarak 

geniş tabanlı çalışmalar yürütülmesine, 

2. 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro 

gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçları 

PCR testi zorunluluğu olmasına, bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından 

etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 

hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce 

yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılmasına, kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı 

değil veya negatif PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmemesine,  

3. Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs,  tren veya diğer 

toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için, negatif sonuçlu 

PCR testi bulundurmalarına, bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren 

seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş 

hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya 

azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılmasına, kişi hastalığı 

geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine 

müsaade edilmemesine. 

4. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile kişilerin toplu olarak bulunduğu diğer etkinlikler veya 

faaliyetlerden faydalanacak hastalığı geçirmemiş veya aşısız kişiler için HES kodu 

üzerinden PCR test kontrolü zorunluluğunun kaymakamlıklarca değerlendirilmesine, 

5. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar ve ilçe belediyeleri 

internet sayfalarında ilan edilmesine, 

6. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında 

duyurulmasına, 

7. İlan edilen tutanakların dosyasında muhafaza edilmesine, 

8. Alınan kararların Kolluk, Zabıta, Sağlık, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Milli Eğitim, 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerince ve Kaymakamlarımızca uygun görülen 

diğer personeller tarafından eşgüdümlü yürütülmesine, 

9. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari 

işlemlerin kaymakamlarımız tarafından yapılmasına, 

10. Alınan karalara uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında 

Kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına, 

Oybirliğiyle karar verilmiştir. 
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Hayrettin GÜNGÖR Uzm. Dr. Ali Nuri ÖKSÜZ  Mustafa BOZKURT 

Büyükşehir Belediye  

Başkanı 

 

 

 

İl Sağlık Müdürü 

 

 

İl Tarım ve Orman Müdür V. 

 

        Osman ARISAL  Yusuf KAHRAMAN Dr.Yağmur DİRİ 

Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürü 

 

 

 

İl Milli Eğitim Müdürü Garnizon Tabibi 

 

Uzm.Dr.Vehbi ŞİRİKÇİ Uzm.Dr.A.Hakan BAYAZIT Ecz. Fatma Nilgün KARSLIGİL 

Necip Fazıl Şehir Hastanesi 

Başhekimi 

 

 

 

Serbest Tabip 

 

Serbest Eczacı 

Prof.Dr.Selma ATEŞ 

KSÜ Enfeksiyon Hastalıkları 

Uzmanı 

  

 


