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içişleri Bakanlığı iller idaresi Genel Müdürlüğü'nün 28.03.2020 tarihli Koronavirüs
Tedbirleri/Uçak Seferleri konulu Genelgesine istinaden İlçe Yazı |şleri Müdürlüğü Naci
KÜTÜKÇÜ başkanlığında, asil üye olarak ilçe Emniyet Amiri Ahmet Talha ÖzDER, TsM
sorumlu Hekimi Aıi Akln sÜRGÜVEÇ, zablta Amiri Engin DEMiR Ve otobüs Yazıhjne
sorumlusu Fahri KÖSE'den oluşan seyahat lzin Kurulu oluşturulmaslna, yedek üye olarak
da Nüfus Müdürü Gülsel soĞANcl, Polis Memuru Ramazan TUĞLA, Hastane Müdürü
Uğur YiĞiTsoY Ve Zablta Memuru Vedat Toprak'tan görevlendirilmesine,
İller arasında seyahat etmesi :.orunlu olan vatandaşlar, Abana Kaymakamlığımız
koordinesinde oluştufulacak olan seyahat izin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi
düzenlenmesi talebinde buiunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından
seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde "şehirlerarasl otobüs seyahat izin
belgesi" belgesi düıenlenmesine, seyahat izirı belge|erinin yolcularca seyahat süresi
sonuna kadar saklanmasının h3ttrlatılmasına,
Seyahat İzin Kuı,ulunca, şehirterarast otobüs seyahat izin belgesi verilenler taraf|ndan
yapılan başvurular C;kkate alınank otobüs seferi planlamas;.ıa göre llgililere bilgi
verilmesine,
Seyahat İzin Kurulunca, otcbjsle yclculuk yapacak vatandaşların T.C. Kimlik Numaraları,
telefonlarl, gidecekleri yeı!erdeki adres|erini Ve ikamet adresİerini içeren listenin
gidilecek yerdeki i'aliliğe/-Ka /ma kam iığa bildirrnesine ve listenin bir örneğinin otobüs,
sürücüsüne veritlnesi,ıc,
Yolculuğuna iuin veri.eı ctobJsl€,ın seyahat güzergahlarlnda ancak ilçe eski otogarlnda
durmasına, Seyahat İzirı Kui,ulı.:nca seyahat etmesine izin verilen yolcutarı kapasitelerinde
boşluk oIması durumunda aia bilmesine,
İzinsiz yolculuklaıın önlerı,ıesi Abana Kaymakamlığınıızca kontrol ekibi oluşturulmasına,
özel araçla seyahat ecenıeı.iİ] de gerekli her türlü kontr,Jllerinin ilgili kolluk kuwetlerince
yapılmasına ve bu şahıs,/şahıs|ara ait kayıtlarln tutulmaslna, sefer harici minibüs, midibüs,
otobüs vb. araçla seyal,:at edenlerin de gerekli kontrol ve kayıtlarıntn koIluk kuwetlerince
tutulmas|na, izinsiz ticari taş:nıacllık yapaıilar hakkında da gerekli işlemlerin ilgili kol|uk
kuwetlerince yapı!rnas:,ı:,
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GÜNDEM
İlçemizde Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili alınacak tedbirler.1
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|ş bu kararların ilgili kurum ,ıe kuruIuşlaıa gönderilmesine, karar geçeğince görevi bulı,]nan

kurum ve kuru|uşlar taraf.ndan uyguiaır,anııı takip edilrnesine, allna.] kararıara uymayan

Vatandaşlarımlzln Umumi Hıftıssıhha Kanunu'nun 282'nca maddesi gereğince idari para cezasl

verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna 8öre Kanunun ilgili maddeleri 6ereğince işlem
yapılmasına, konusu suc teşkil eden davranış!ara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi

kapsamında gerekli adli işlemierin başlatIlacağı hususuna oy birliği ile karar verildi.
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ilçe Hıfzıssıhha Kurulv 3o/o3/zo20 Pazartesi günü saat l4:oo'da Abana Kaymakaml Tarlk
Buğra SEYHAN Başkanhğında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan üyelerin katılımı i|e

toplanllarak aşağldakİ kararlar aIındı.
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