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Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 28 Mart 2020 günü saat 09:30’da Vali 

Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik  Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları 

almıştır. 

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların 

etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni 

korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili olarak ek 

tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 

 

1- İller arası otobüs seferlerinin 28.03.2020 tarihi 17:00'den itibaren 

kaymakamlıklarımızın izni ile yapılmasına, 

2- Tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları 

vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş 

olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolcuk yapması 

kaymakamlık izni ile gerçekleştirilmesine, 

3- İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, kaymakamların 

koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat belgesi 

düzenlenmesine, talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve 

süresini de içerecek şekilde "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" belgesi 

düzenlenmesine, 

4- Seyahat İzin Kurulu kaymakamın belirleyeceği kamu görevlisinin başkanlığında, 

emniyet temsilcisi, büyükşehir belediye temsilcisi, otogar sorumlusu ve ilgili 

meslek odası temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden 

oluşturulmasına, otogarlarda görevin niteliğine uygun yerlerin tahsis edilmesine, 

5- Seyahat İzin Kurulunca, şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi verilenler  

tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlamasına, 

6- Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık 

kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları 

oluşturulmasına, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine 

başlamalarına, 

7- Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi,  

telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek 

ildeki Valiliğe bildirilmesine, 

8- İlimize gelecekleri bildirilen yolcuları il girişlerinde kontrollerinin 

gerçekleştirilmesine, karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit 

edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, karantinaya 

alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara 



evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilmesine, verilen tedbir kararına uyulup 

uyulmadığının sürekli kontrol edilmesine, 

9- Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık 

kontrolünden geçirilmesine, 

10- Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak otogarlarda 

durmasına ve seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması 

durumunda alabilmesine, 

11- Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetleri yasaklanmasına, 

12- İzinsiz yolculukların önlenmesi için Jandarma ve Emniyet teşkilatlarınca yol 

kontrol noktalarında gerekli tedbirler planlanmasına, 

13- Otobüslerin güzergahlarında mola verdikleri yerlerin, sağlık teşkilatınca sürekli 

hijyen kuralları açısından denetlenmesine ve sağlık kurallarına uygun olarak 

faaliyet yürütmelerinin sağlanmasına, 

14- Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar İlçe Belediyeleri ve İl Sağlık 

Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya 

hesaplarından paylaşılmasına, 

15- İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,  

16- İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine, 

17-   Alınan kararların ilçelerde Kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık 

ve zabıta teşkilatınca yürütülmesine, 

18- Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 

282. maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine, 

Oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

 

 

 

 

 

 


