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Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 23.08.2021 günü saat 10.00’da Valimiz 

Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları 

almıştır. 

1. Aşılama çalışmalarının gönüllülük esasına göre yürütülmeye devam edilmekle birlikte 

aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik 

bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilmesine, 

2. 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı 

geçirmemiş kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak 

bulunduğu faaliyetlere katılımında ya da uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım 

araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için negatif sonuçlu PCR testi 

zorunluluğu getirilmesine,  

3. Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelinin aşı 

süreçlerini tamamlanmış olması önerilmekle birlikte başta öğretmenler olmak üzere 

eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli 

gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin/görevlilerin aşılı/geçirilmiş hastalık 

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

olmamaları halinde; bu kişilerden haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenilmesi 

ve sonuçların okul idaresi tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında 

tutulmasına, 

4.  PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlarda (okul, sinema, tiyatro, konser vb) girmek 

isteyen ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb) kullanacak olan 

kişiler; aşılama süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş kişi durumunda olup 

olmadığını Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrol edilerek PCR negatif 

test raporu almaları gerekip gerekmediğinin öğrenilmesine, 

5. Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte 

(okul, sinema, tiyatro, konser vb) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, 

otobüs vb) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri 

vatandaşlarımıza uygulanmasına, 

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

internet sayfalarında ilan edilmesine, 

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

duyurulmasına, 

8. İlan edilen tutanakların dosyasında muhafaza edilmesine, 

9. 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, 

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

işlemlerin kaymakamlarımız tarafından yapılmasına, 

11. 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 

  

 


