
KARAR TARİHİ : 08.05.2020 

KARAR NO 40 

 
 

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

Kanunu”nun 23. maddesinde belirtilen üyelerin katılımı ile 08.05.2020 tarihinde olağan üstü gündem 

ile toplanmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

1. 11.05.2020 tarihinde açılacak olan işyerlerinin 7-8.05.2920 tarihlerinde temizlik ve 

dezenfeksiyon amacı ile açılmalarına izin verilmesi ancak bu günlerde ticari faaliyetlerde 

bulunulmamasına, 

 

2. Büyükşehir Belediyesi ve 9 ilçe belediyemizde bulunan park ve bahçelerde insanların bir 

arada bulunmasının engellenmesi , sosyal mesafye uyulmasına ve vatandaşlarımızın çimler 

üzerinde oturması ve yatmalarinin engellenmesine, 

 

3. İlimiz genelinde vaka çıkan fabrikalara ait servislerin en az 3 gün servis hizmeti vermemesine, 

servislerin dezenfekte edilmesine ve 1 gün çalıştırılmamasına, 

 

4. Ayrılmış olan ailelerin çocuklarını görebilmeleri için elinde mahkeme kararı olanların 

belgelerini ibraz etmek koşulu ile çocukları ikamet ettikleri yerden alıp görüşme sağlandıktan 

sonra gün içerisinde yeniden ikamet ettikleri yere bırakmasına, 

 

5. 08.04.2020 Tarih ve 24 nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı ile trafiğe kapatılan lı, 

İlimiz Şahinbey İlçesi Çukur Mahallesinde bulunan Karagöz-Gaziler Caddesi, İnönü ve 

Hoşgör caddelerinde maskesiz gezilmesinin yasaklanlmasına, 

 

6. İçişleri Bakanlığının bila tarihli Genelgesinin 2/h maddesine ilaveten hayvancılık yapan ve 

besicilikle uğraşanların ilgili belgeleri yanında bulundurmaları, belgelerinin yanında 

olmaması veya bulunmaması halinde, kolluk kuvvetleri tarafından hayvanların küpe 

numaralarının İlçe Tarım Müdürlüklerinde görevli nöbetçi memurlardan sisteme girilerek 

kontrol edilmesine, 

 

7. Yem Fabrikalarının çalışması ve fabrikadan direkt evine, besi çiftliğine ürün götürmek üzere 

fatura, irsaliye gibi evrakını sunmak üzere isteyen vatandaşlara satış yapılabilmesine, 

 

8. Tarımsal üretimin devamlılığı için ekim-dikim, sulama-ilaçlama faaliyetleri kapsamında il 

genelinde (merkez ilçeler dahil) sabah 05.00-07.00 saatleri arasında tarlasına gitmek ve 18.00- 

20.00 saatleri arasında dönüş yapmak üzere ÇKS belgesi yanında bulunan şahısların 

çalışmalarını sürdürmek üzere gidiş-dönüş yapabileceği, belirlenen saatlerin dışında hareket 

edeceklere müsaade edilmemesine, 

 

9. İçişleri Bakanlığının bila tarihli Genelgesinin 2/r maddesine istinaden; Tarımsal üretimin 

devamlılığı için zirai ilaç, tohum, fide, fidan, gübre, yem, zirai alet, süs bitkisi ve peyzaj 

firmaları vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan yerlerin 09-10 Mayıs 2020 (Cumartesi- 

Pazar) günleri faaliyetlerine ve ikametgâhı ile işletmesi arasında seyahat edebilme izinlerinin 

ilgili Kaymakamlıklarca kura ile belirlenmesine, kura ile belirlenen firma/bayilerin 

kısıtlamanın olduğu günlerde izinli, diğerlerinin kapalı olmasına, 



10. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan zamanlarda Kamuya ait hastanelerin yakınındaki taksi 

duraklarından gündüzleri 4, geceleri 2 taksinin nöbetçi olarak beklemesi ve nöbetçi taksilerin 

Şoförler Odasınca belirlenmesine, 

 

11. Ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçlar en az haftada bir kez olacak şekilde 

düzenli aralıklarla temizlenecek/dezenfekte edilecektir. Gerektiğinde ibraz edilmek üzere 

yetkili merci tarafından düzenlenmiş aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren belge araçta 

bulundurulacaktır. Bu amaçla araç dezenfeksiyonunu gerçekleştirilen kurum, kuruluş veya 

odalar tarafından gerçekleştirilen işlemin tarihi ve kimin tarafından yapıldığını gösteren belge 

bulundurulacaktır. 

 

12. Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde 

mutlaka maske kullanacaklardır. 

 

13. Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel 

kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ürün veya 80 derecelik kolonya bulunduracak, ticari 

taksi şoförleri taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanabileceği/kullanması 

gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirecektir. 

 

14. Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecektir. 

 

15. Müşteriler ticari taksilere maskesiz binemeyeceklerdir. 

 

16.  Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda/durakta müşterilerin 

fiziksel temas edebileceği (kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuklar vs.) yerlerin 

silinmesi/dezenfekte edilmesi ve araç içerisinin havalandırılması sağlanacaktır. 

 

17.  Meslek odaları ve işletmeciler tarafından taksi ücretinin, fiziksel temas gerektirmeyen (kredi 

kartı, mobil uygulamalar vb.) temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için gerekli 

bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılacaktır. 

 

Yukarıda belirtilen çerçevede, Valiliğimizce İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca alınan kararların, uygulanmasında herhangi 

bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna 

göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 

Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda; 

 

Oybirliği ile karar verilmiştir. 


