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ilgemiz Hrfzrssrhha Kurulu, Elbistan Kaymakamr Ozkan DEMIR Bagkanhprnda

08.07.2020 giinii saat 09:00'da aga[rda isim ve imzalan bulunan tiyelerin igtirakiyle

toplanarak,

Koronaviriis (Covidlg) salgrmnda gelinen noktada kaydedilen olumlu geligmeler

neticesinde, Sa[hk Bakanh[r ve Bilim Kurulunun <jnerileri ve Cumhurbagkammrz Sayrn Recep

Tayyip Erdo[an'm talimatlan doSrultusunda; salgrmn/bulagmarun toplum saphpr ve kamu

dtizeni agrsmdan olugturdupu riski yonetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi

koruma ve yayrhm hzrru kontrol altrnda tutma amactyla ile ilgemizde alman tedbirlere ek

olarak ilave tedbirler ahnmrqtr. Bu kapsamda;

f . ilgemizde mahallelerde ve/veya sokaklarda yaprlan dtiltin ( gelin alma, ktna vs. dahil),

nigan, siinnet dti[tinti vb. etkinliklerin siiresinin aynt giin igerisinde kalacak gekilde en

erken saat 19:00' da baglayrp, en geg saat23:00'da bitirilmesine,

2. Son zainanlarda bagta fiziki mesafe kurah olmak iizerc pandemi tedbirleri ihmal

edilerek gergeklegtirilen asker u$urlama trirenlerinin/e[lencelerinin olugturabilece$i

riski <jnlemek adrna;

a. Kontrolsiiz kalabahklann oluqmasrna neden olan, fiziki mesafe kurallanna

aykrrrhk tegkil eden asker upurlamalarrmn (agrk ya da kapah yerlerde ellenceler

tltizenlenmesi, arag konvoyu olugturulmasr, toplu upurlama vb.) yaptlmamastna,

b. Otogar, gar gibi yerlerden yaprlacak u[urlamalara askerlik yi.iktimliisi.intin

birinci derece yakrnlanmn (kardegleri dahil) kafllmasma izin verilmesine, bunun

drgrnda akraba, tamdrk, arkadaq vb. katrldrlr toplu ulurlamalann
yaprlmamasma,

c. Askerlik yiiktimlulerinden, askerlik qubelerinden sevk iglemleri (stiliis belgesi

verilirken) yaprlrrken birlipine teslim olacalr dcinemi kapsayacak gekilde bagta

fiziki mesafe kurah olmak iizerc pandemi tedbirlerini ihlal edecek

upurlama/triren/e$lence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklanna dair bir

,taahhtitname altnmastna,

d. Askerlik gubelerince, askerlik ytikiimliistinden alman taahhiitnamenin bir
drnefinin Kaymakamhpa bildirilmesine,

e. Toplum salhlr agrsmdan olugturdu[u riskin y<lnetilebilmesi amactyla,

Kaymakamhkca, pandemi kurallarrna aykrrr gekilde asker ulurlamasl, e$lencesi,

tdreni ve ya konvoyu yapmasr nedeniyle hakkrnda idari ya da adli iglem tesis

edilen askerlik yiikiimltilerine dair bilgilerin ilgili askeri birlipe (bu kigilerin
teslim olacalr) bildirilmesine,

3. Ahnan kararlann Kaymakamhk ve ilge Belediyesi internet sayfalannda ilan edilmesine

ve sosyal medya hesaplanndan paylagrlmaslna,



4.

5.

6.

7.

Ahnan kararlarm Ilge yerel basmmda duyurulmasma,

ilan tutanaklanrun dosyasrnda mtshafaza edilmesine,

Alrnan kararlarm Kaymakamhk koordinesinde kolluk gtiglerince ve zabfia tegkilatrnca
ytiriittilmesine,

Alrnan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayrh Umumi Hrfztssrhha Kanununun 282.

maddesi gere$i idari iglemin Kaymakamhk tarafindan tesis edilmesine,

Oybirli[i ile karar verilmiqtir.
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