
  KARAR TARİHİ: 06.04.2020  

  KARAR NO: 22  

  

  Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 06.05.1930 tarih ve 1593 sayılı “Umumi Hıfzıssıhha 

Kanunu’nun 23. maddesinde belirtilen üyelerin katılımı ile 06/04/2020 tarihinde olağan üstü 

gündem ile toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.  

  

1- Dünya Sağlık Örgütünce çok tehlikeli pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs 

(Covid19) salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemenin 

en temel yolu vatandaşlarımızın evlerinde sosyal izolasyona geçmeleridir. Bunu 

sağlamak için birçok tedbir alınmakta ve uyulması gereken kurallar belirlenerek 

vatandaşlarımızla paylaşılmaktadır. Bu nedenle birçok işyeri hıfzıssıhha kurulu 

kararıyla faaliyetleri geçici olarak durmuştur. Bu yüzden de buralarda çalışan 

personellerden bazıları ise işsiz kalmıştır. Özellikle küçük ve orta ölçekli işyerlerinde 

çalışıp da işsiz kalanlar merkez ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 

bu durumdan dolayı mağduriyet yaşadıklarını belirterek ilk defa başvuruda 

bulunmaktadırlar. Bu süreçte, vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet 

yaşamamaları, temel gıda ve acil ihtiyaçlarının, giderlerinin karşılanması amacıyla bu 

tür taleplerin ve başvurularını İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Vakıflarına 

iletmektedir. Vatandaşlarımızın bu salgına karşı hem kendi sağlıklarının hem de Sydv 

çalışanlarının sağlıklarının korunması amacıyla geçici olarak ikinci emre kadar İl ve 

İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacak başvuruların ve 

taleplerin yüz yüze olmadan telefonla alınmasına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Vakıflarının bu hizmeti en iyi şekilde sunabilmeleri için telefon alt yapılarının 

iyileştirilmesine, özellikle nüfus yoğunluğunun fazla olduğu Şahinbey ve Şehitkamil 

ilçelerinde vatandaşlarımızın rahat ulaşabilmesi için 444’lü çağrı numarası 

oluşturularak hat sayısının çoğaltılmasına, vakıflarda daha önce başvurusu ve kaydı 

olmayan kişilerin maddi durumunun hızlı bir şekilde araştırılması için Bütünleşik 

Sosyal Yardım Bilgi Sistemi sorgu izninin  “Koronavirüs salgın tehlikesine karşı 

sağlığınızın korunması amacıyla alınan tedbirler kapsamında Vakfımıza gelmeden 

Bütünleşik Sosyal Yardım bilgi sisteminden telefonla sorgu yapmamıza izin veriyor 

musunuz?” şeklinde beyanla telefonla şifahi olarak alınmasına,  

  

2- Çalışan anne babaların hafta içi 08.00-09.00 ile 17.00-18.00 saatleri arasında 12 yaş altı 

çocuklarını aile büyükleri ya da bakıcılarına araç ile bırakabileceklerine,   

  

3- Vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri için hastaneden gelen Randevu SMS’ini 

göstererek çocuğunu doktora götürebileceğine,   

  

4- Tüm sağlık kuruluşlarına ve eczanelere girerken maske kullanımının zorunlu olduğuna,  

bu amaçla tedbirlerin alınmasına,  

  

5- 18 yaş üzeri olup Sigortalı bir işte çalışanlarla tarım sektöründe istihdam edilenler 

sokağa çıkma kısıtlamasından istisna tutulacak olup işlerine gidebilmelerine,   

  

6- Gaziantep’te esnek ya da evde çalışmaya geçen kamu personellerinin mesai saatleri 

içerisinde iş yerinde/ evde bulunmaları zorunlu olup dışarda olduğu tespit edilenlere 

3150 TL para cezası ve disiplin işlemi uygulanacağına,   

  



. 

7- Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, işçi ya da iş yeri sahiplerinin ikamet ve iş 

yerlerinin farklı illerde olması durumunda bu durumu ispatlayan belgelerin ( SGK 

kaydı, ikametgâh vb) ibraz edilmesiyle ilimize geliş gidiş yapabileceklerine,  

  

8- Pazar, market, toplu çalışılan iş yerleri, ticari araç sürücülerinin maske takmalarının 

zorunlu olduğuna, Sokakta toplu yürümenin yasaklanmasına ve sosyal mesafeye uyarak 

yürüneceğine( en az 1,5 m)  

  

Oybirliği ile karar verildi.             

 

  

  

  

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden fa882458-a0cd-497a-9f76-8982c6f1a303 kodu ile erişebilirsiniz. 
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.  


