
 

 

KARAR TARİHİ  : 17.03.2020 

KARAR NO          : 04 

 

 

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

Hıfzıssıhha Kanunu”nun 23. maddesinde belirtilen üyelerin katılımı ile 17.03.2020 tarihinde 

olağan üstü toplanarak gündemdeki aşağıdaki kararları almıştır. 

 

 

1- Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok 

yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen; 

Tiyatro, Sinema, Gösteri Merkezi, Konser Salonu, Nişan/Düğün Salonu, Çalgılı/Müzikli 

Lokanta/Kafe, Gazino, Birahane, Taverna, Kahvehane, Kıraathane, Kafeterya, Kır Bahçesi, 

Nargile Salonu, Nargile Kafe, İnternet Salonu, İnternet Kafe, her türlü Oyun Salonları (Atari, 

Playstation vb.), her türlü kapalı Çocuk Oyun Alanları (AVM ve Lokanta içindekiler dâhil), 

Çay Bahçesi, Dernek Lokalleri, Lunapark, Yüzme Havuzu, Hamam, Sauna, Kaplıca, Masaj 

Salonu, SPA ve Spor Merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştur. 

 

2-Sivil toplum kuruluşlarının (dernek, vakıf ) genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının 

eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri (icrai 

zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) geçici olarak ertelenmiştir. 

 

3-Toplu olarak vatandaşlarımızın bir arada bulunduğu “Taziye Evleri”nin faaliyetleri geçici 

olarak durdurulmuştur. 

 

4- Salgından  İlimizi  ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için 

planlı olarak yurtdışından getirilen vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor 

Bakanlığınca belirlenen Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 gün süreyle gözlem ve 

izlemeye alınacaktır. 

 

5- Bu amaçla konaklamaya alınan yurtların yönetimini sağlamak üzere bir Mülki İdare Amiri 

görevlendirilecektir. 

 

6- Mülki İdare Amirinin koordinasyonundaki sekretarya ve yönlendirme işlemleri AFAD 

tarafından sağlanacaktır. 

 

7-Bu yurtların her türlü temizlik hizmetleri ve buna ait lojistik AFAD tarafından (gerekirse 

hizmet alımı) gerçekleştirilecektir. 

 

8-Konaklayanların beslenme dışındaki temel ihtiyaçları AFAD tarafından temin edilecektir. 

 

9-Konaklayanların beslenme ve buna ait ihtiyaçları ile kantin hizmetleri Kızılay tarafından 

karşılanacaktır. 

 

10- Gençlik ve Spor İ Müdürlüğünün yurtlardaki personel ve ekipleri gözlem ve izleme 

süresince görev yapmaya devam edecekler, mevcut ödeneklerinden ihtiyaç olan malzemeleri 

karşılamaya devam edeceklerdir. 



 

11-Sağlık Bakanlığı tarafından Başhekim görevi yapacak bir sağlık yöneticisi, yeteri kadar 

doktor ve sağlık personeli, ayrıca yurtlarda görevli personelin eğitimi ve lojistiğinden sorumlu 

bir UMKE ekibi görevlendirilecektir. Her türlü sağlık lojistiği ve görevli personele eğitim bu 

ekip tarafından sağlanacaktır. 

 

12- Hiçbir resmi görevli dışında unvanı ve görevine bakılmaksızın konaklayan kişiler ile 

dışarıdan bir görüşme gerçekleştirilmeyecek ve ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Bu konuda sıfır 

temas sağlanacaktır. Lojistik destek sağlayan görevli kişiler gerekli sağlık ve hijyen şartlarına 

uymak kaydı ile kontrollü bir şekilde alınabilecektir. 

 

13- Gerekli güvenlik önlemleri Mülki İdare Amirinin gözetiminde yeteri kadar güvenlik/kolluk 

personeli ile sağlanacak, bu konuda personel kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine 

getirecektir. 

 

14- Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen personelin lojistikleri temin edilecek,ayrıca 

konaklayan vatandaşların periyodik sağlık taramaları gerçekleştirilecektir. 

 

15- Konaklayan vatandaşlarımıza yönelik gerçekleştirilecek hizmetin; en hızlı, kaliteli ve 

memnuniyet verecek şekilde yapılması sağlanacaktır. 

 

16- Konaklayan vatandaşlarımıza yönelik olarak moral ve sosyal destek ayrıca rehberlik desteği 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının İl Müdürlüğü koordinesinde Kızılay ve 

Diyanet İşleri Bakanlığının destekleri ile sağlanacaktır. 

 
17-İl  genelinde yapılması planlanan yemin, anma, mezuniyet vb. törenlerin iptal edilmesi, 

bütün illerimizde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programları ile diğer etkinliklerin iptal 

edilmesi, 

 

18-Valiliğimiz ve İlçe  Kaymakamlarımız  başkanlığında düzenlenen “Vatandaşla Buluşma” 

toplantılarının iptal edilmesi, 

19-Valiliğimiz  bünyesinde gerçekleştirilecek toplantı, eğitim, seminer gibi toplu faaliyetlerin iptal 

edilmesi, 

20-Valiliğimizin  hizmet verdiği hükümet konağı, emniyet  ve  jandarma  birimleri/okulları ile merkez 

ve taşra birimlerimizde gerekli koruma ve hijyen tedbirlerinin alınması, dezenfeksiyon ve temizlik 

işlemlerinin düzenli olarak yapılması, 

21-Nüfus ve vatandaşlık hizmetleri başta olmak üzere Bakanlığımızca doğrudan vatandaşlarımızla 

temas halinde yürütülen tüm hizmetlerde yapılan her işlemden sonra hizmet alanının, hizmet verilen 

araçların (el, parmak izi vb.) ve hizmeti sunan personelin dezenfeksiyonu/hijyeni konusunda hassasiyet 

gösterilmesi, 

22-Polis Merkez Eğitim Okulunda  eğitime 3 hafta süre ile ara verilmesi, 

23-Servis araçları başta olmak üzere tüm hizmet ve görev araçlarının düzenli aralıklarla dezenfekte 

edilmesi, 

24-Herhangi bir zorunluluk bulunmadığı müddetçe yurtdışı ziyaretler ile yurtdışından gelen heyetlerin 

kabulünün iptal edilmesi, 

25-Avrupa'da virüsün yoğun olarak görüldüğü ülkelerden gelen vatandaşlarımızın (kamu görevlileri de 

dahil) korona virüs testleri ve ilgili tetkiklerin yapılması için sağlık kurumuna yönlendirilmesi ve 

vatandaşlarımızın yurda giriş yaptığı andan itibaren 14 gün süreyle sağlık kuruluşları ile koordineli 

olarak ikametlerinde kalmaları için uyarıların yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması, 



26-Sınır kapıları ile ilgili verilen talimatlar çerçevesinde alınan tedbirlerin hassasiyetle takip edilmesi, 

27-Sorumluluk alanlarındaki sınır güvenliği, düzensiz göçmenler, mülteci akınları ve diğer nüfus 

hareketler konusunda gerekli tedbirlerin alınması;                                                                                          

 

28-Güvenlik ve trafik ile ilgili hizmetlerin pandemiye uygun devamlılığının sağlanması, hususlarında 

yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin gerekli  çalışmaların ivedilikle planlanması/uygulanması ve 

konunun Valiliğimizin  ilgili birim amirleri  ile diğer sıralı/sorumlu amirler tarafından takip edilerek 

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, 

 

 29-Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu’nun mezkur hastalığın 

ülkemizde yayılımının önlenmesine dair tavsiyeleri hasebiyle; yurtdışında bulunan kamu 

görevlilerinin yurda dönüş tarihinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürenin mesai 

günlerine tekabül eden kısımlarında idari izinli sayılmaları, 

 

30-Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyondakiler 

hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların ( 

bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, 

kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 

gün idari izinli sayılmaları, 

 

31-Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde gerekli 

tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel 

bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının başta okul öncesi ve ilköğretimde 

çocuğu bulunan kadın çalışanlarının yıllık  izin taleplerinin karşılanması, yıllık izin hakkı 

bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılması hususları belirtilmiştir. 

              

 

 

 Oybirliği ile karar verildi. 

 

 

 
   

   


