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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI 

 

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 21/05/2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 27. ve 72. maddelerine göre, Gaziantep Valisi Davut GÜL 

başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır. 

 

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun 

önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve 

kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma 

ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya 

geçirilmiştir.  

 

Alınan tedbirler kapsamında, risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın 

sağlığını korumak amacıyla 22.03.2020 tarihli ve 5762 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile sokağa 

çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş, 22.03.2020 tarihinden itibaren vatandaşlarımız 

tarafından söz konusu yasağa 60 gün boyunca son derece sabırlı bir biçimde riayet edilmiş ve bu 

sayede salgınla mücadelede önemli bir mesafe kat edilmiştir.  

 

Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe 

geçmesi ve havaların ısınması nedeniyle uzun bir süredir sokağa çıkma ve ikametten ayrılma 

kısıtlamasına tabi olan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımıza Bilim Kurulunun önerisi ve Sayın 

Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 21.05.2020 tarihinden itibaren en az bir ay boyunca 

dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmiştir.  

  

Bu kapsamda;  

 

1- 22.03.2020 tarih ve 5762 sayılı Genelge ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve 

üzeri vatandaşlarımız (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği 

olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) seyahat izin belgesi 

almak ve gittikleri yerlerde en az 30 gün kalmak şartı ile istedikleri yerleşim yerine 

gidebileceklerine,  

2- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde bir kişinin refakat edebileceğine,  

3- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız Seyahat İzin Belgesi almak üzere; elektronik ortamda 

e-devlet, İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi ve Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden 

21.05.2020 Perşembe günü, saat 09.00’dan itibaren talepte bulunabileceklerine,   

4- Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin; Covid-19 evde izolasyon 

sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup/olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik 

olarak sorgulanacaktır.  

5- Vatandaşlarımızın belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da 

Valilik/Kaymakamlıklara gitmelerine gerek bulunmamaktadır. Seyahat İzin Belgesi başvuruları 

otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır.  
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6- İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca e-

Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecektir.  

7- Düzenlenen “Seyahat İzin Belgesi” tek yön geçerli olacak ve seyahat izin belgesi 

olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın en az 30 gün boyunca gittikleri yerleşim yerinde kalmaları 

esas olacaktır. (65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza seyahatlerinde refakat eden kişiler 72 saat içinde 

geri dönebileceklerdir.)  

8- İzin belgesi kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bilgileri otomatik olarak 

gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecektir. Kayıtlı oldukları aile 

hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacaktır.  

9- 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız gidecekleri yerlerde de 22.03.2020 tarih ve 5762 

sayılı Genelge kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olacaklardır.  

 

Ayrıca genel olarak aşağıdaki Kararlar; 

 

10- 22 Mayıs 2020 Cuma günü saat: 08:00 itibariyle 9 ilçemizdeki kırsal 

mahallelerimizin tamamına 26 Mayıs 2020 Salı günü saat:00:00’a kadar giriş ve çıkışların 

yasaklanmıştır. 

11- Mahalleye (Köye) giriş-çıkış yapan vatandaşların takip ve koordinasyonundan 

muhtarlar sorumlu olup, ihmali bulunan muhtarlar hakkında Adli ve İdari işlem uygulanacaktır. 

12- ÇKS belgesi olup tarımsal faaliyet için yer değiştirecek vatandaşlarımız, ÇKS 

belgeleri yanlarında bulunmak şartıyla; sabah saat: 05:00-07:00 saatleri arasında gidiş; akşam 

18:00-20:00 saatlerinde arasında dönüş yapabileceklerdir. ÇKS Belgesi bulunmayanların 

kesinlikle kırsal mahallere giriş-çıkışına izin verilmeyecektir. 

13-  ÇKS belgesi olan vatandaşlarımızın yanlarında 18 yaşından küçük ve 65 yaşından 

büyük kimse bulunmayacaktır. 

14- ÇKS Kaydı bulunan vatandaşlarımızın Tarım İşçisine ihtiyaç duyması halinde İl ve 

İlçe Tarım Müdürlüklerinin Whatsapp hattından talepte bulunarak, ihtiyacı kadar kişiye 

görevlilerce izin verilmesi gerekmektedir. 

15- Seyahat İzin Belgesi ile İlimize gelecek vatandaşlarımız ikameti olan ilçe/köy 

merkezlerine gidebilecektir. 

16- Sokak Hayvanları ile işyerinde, bağevinde bulunan hayvanları besleyeceklerin, 

11.00-13.00 saatleri arasında bu faaliyetlerini gerçekleştirebileceği, 

17- Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından kamuya ait hastanelerin yanındaki 

duraklardan gündüzleri 4, geceleri 2'şer, özel hastanelerin yakınındaki duraklardan gündüzleri 2, 

geceleri 2'şer, Otogar durağından gündüzleri 10, geceleri 5'er taksici esnafının nöbetçi olarak 

belirlenmesi ve vatandaşlara hizmet vermesinin sağlanması. 

18-  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, 
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19- İçişleri Bakanlığının bila tarihli Genelgesinin 3/ı maddesine istinaden; Bitkisel (gül, 

çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin 

üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların üretici 

veya yetiştirici belgelerini (ÇKS, TÜRKVET, AKS) ibraz etmeleri ve seyahat şartlarını yerine 

getirmeleri koşuluyla faaliyetlerin yerine getirilmesine, 

 

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Valiliğimiz tarafından; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 

27 ve 72 nci maddeleri uyarınca yukarıda belirtilen çerçevede gerekli kararlar alınmıştır. Seyahat 

izin belgesi alan ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edecek olan vatandaşlarımızın otogarlarda 

oluşturabileceği yoğunluk göz önüne alınarak toplu ulaşımlarına ilişkin tedbirler alınmıştır.  

Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi 

gereğince idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince 

işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi 

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususunda;     

Oybirliği ile karar verilmiştir.   

 

 


