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

Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesinde belirtilen üyelerin katılımı ile 20.04.2020 tarihinde 

olağan üstü gündem ile toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 

 

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. 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile İlimizin de 

aralarında bulunduğu 30 Büyükşehir ve Zonguldak İlinden Zonguldak ilinden kara, hava ve 

deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24:00'e kadar 

sınırlandırılmış/yasaklanmış ve bu durumların istisnaları belirlenmişti. 

Ancak, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın hastalık tehdidi devam etmektedir. 

Bu salgının/bulaşın halk sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal 

izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma bakımından 

alınan tedbirlerin devam etmesine yönelik Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının yaptığı öneriler 

ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; ilimizin de bulunduğu büyükşehir 

statüsündeki illerde ve Zonguldak ilinde şehir giriş-çıkış sınırlaması/yasaklamasının 

18.04.2020 tarihi saat 24:002ten itibaren 15 gün süreyle devam etmesinin uygun olduğu 

18.04.2020 tarihli ve 7007sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile kararlaştırılmıştır. Bahse konu 

son Genelge’nin 3. Maddesinde “Şehir Giriş-çıkış kısıtlamasına yönelik ilgi (a), (b) Genelgeler 

ile belirlenen istisnalar 18 Nisan Cumartesi günü saat 24:00'den sonra da geçerli olacaktır.” 

İbaresi yer almaktadır.  

            Bu kapsamda, 

İlimize 5 gün önce gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp kendi ikametlerine 

dönmek isteyen kişilerin seyahat izin belgesi taleplerinin İlçe Seyahat İzin Kuruları tarafından 

ikametinin Nüfus Müdürlüğü ya da E-Devlet Yerleşim Durum belgesi ile kanıtlamak  suretiyle 

20.04.2020 tarihi saat 8:00 den başlayarak 24.04.2020 tarihi saat 17:00’e kadar alınarak 

karşılanmasına, 

Ayrıca, Kamu görevlilerinin, görev yaptıkları binalar ve dışarıdaki vazifeleri sırasında 

maske takmalarının zorunlu olduğuna,. 

 

Oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

 


