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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI 
 

Gaziantep  İl  Umumi 

Hıfzıssıhha  Kanununun  23. 

Hıfzıssıhha  Kurulu  29/05/2020  tarihinde  1593  sayılı  Umumi 

ve  27.  ve  72.  maddelerine  göre,  Gaziantep  Valisi  Davut  GÜL 

başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır. 

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan 

yeni   tip   Koronavirüs   (Covid-19)   salgınının   halk   sağlığı   açısından   oluşturduğu   riski 
yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu 

sağlamak amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş ve altı gençlerimizin sokağa 

çıkmaları kısıtlanmıştı. 

Koronavirüs  ile  mücadelede  kaydedilen  olumlu  gelişmeler doğrultusunda  Sayın 

Cumhurbaşkanımızın başkanlığından toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde; 
18-20 yaş  aralığındaki  gençlerimiz  için  uygulanan  sokağa çıkma  kısıtlamasının 

kaldırılması, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız ile 0-18 yaş aralığındaki gençlerimiz ve 

çocuklarımızın  belirlenen günlerde  kısıtlamadan  muaf  tutulması,  65  yaş  ve  üzerindeki 

vatandaşlarımızdan SGK ve/veya vergi kaydı olanların çalışma, ticaret ve iş hayatı içinde 

faaliyetlerini  yürütmek  üzere  sokağa  çıkma  kısıtlamasından  muaf 

değerlendirilmiştir. 

tutulması  hususları 

 

A. 18 Yaş Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması Kapsamında; 
 

1. 22.03.2020 tarihli 
 

ve 5762 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile  sokağa çıkma 

kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız arasındaki işletme sahibi, esnaf, 
tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını, aktif sigortalılıklarını 

gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda 

biriyle belgeleyenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasıına, 

ve birlik kimliğinden 

2. 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile sokağa çıkma 

kısıtlaması getirilen gençlerimizden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş 

arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına, 

3. 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile sokağa çıkma 

kısıtlamasına tabi olan çocuklarımız ve gençlerimiz ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, 

kreş   veya gündüz bakım 

yapabilmesine, 

evlerine   gidebilmesi,   veli/vasilerinin nezaretinde   yolculuk 

4. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız için; 

31.05.2020 Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında, 0-18   yaş   aralığındaki 

çocuklarımız ve gençlerimiz için; 

03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme 

mesafesiyle  sınırlı  olmak, 

çıkabilmelerine, 

mesafe  kuralına  riayet  etmek  ve  maske  takmak  kaydıyla  dışarı 
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B. 01.06.  2020  Tarihinde  Açılması  Planlanan  Yüzme  Havuzlarının  Uyması  Gereken 

Kurallar  Kapsamında; 

 
1. Havuz girişinde her müşterinin ateşlerinin ölçülmesine ve her müşteri için ayrı bir form 

oluşturularak isim, soy isim, adres ve iletişim bilgilerinin kayıt altına alınmasına, 

2. Havuzlarda  tuvalet, duş  ve  soyunma  kabinlerinde  Covid-19 tedbirleri  kapsamında 

öngörülen temizlik, dezenfeksiyon kriterlerine uyulmasına, 

3. Havuza  alınan  müşteri  sayısı  her  üç  (3)  metrekareye  bir(1)  kişi  olacak  şekilde 

düzenlenmesine, 

4. Elle temasın olduğu duş başlıkları, musluklar, kapı kolları, elektrik prizleri , merdiven vb. 

yerlerin dezenfeksiyon işleminin yapılması ve sürekliliğinin sağlanmasına, 

5. Misafirlerin kullanımı için havuz girişinde el dezenfektanı, kolonya, maske vb. koruyucu 

ekipmanların bulundurulması ve sosyal mesafe bilgilendirmesinin yapılmasına, 

6. Söz  konusu  Covid-19  tedbirleri  kapsamında  alınan  kararlara  uyulmaması  durumunda 

işletmenin eksikliklerini giderinceye kadar faaliyet dışı bırakılacağına, 
 

C. Genel Hususlar; 
 

1. 29.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 31.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında İlimiz genelinde, 
Kamu Hastanelerinin yanında ve Otogarda bulunan Taksi duraklarında gündüzleri 4, geceleri 2 

olmak üzere nöbetçi taksi planlaması Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından 

belirlenecektir,  vatandaşlar  yararlandıkları  hizmetlerin  evraklarını 

yapılacak kontrolde bu evrağı ibraz edeceklerdir. 

yanlarında  bulundurarak 

2. Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 3, diğer ilçelerde 1 adet olmak üzere kur'a ile belirlenmek 
koşulu ile elektrik tamircilerinin belirlenerek olası arızalara müdahale edilmesinin sağlanması, 

3. Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinden 2'şer anahtarcının kur'a usulü 

durumlarında vatandaşlara yardımcı olmasının sağlanması, 

ile belirlenerek ihtiyaç 

4. Tarımsal üretimin devamlılığı için sokağa çıkma kısıtlamasının 
07.00  saatleri  arasında  gidiş,  18.00-20.00  saatleri  arasında  da 

olduğu günlerde 05.00- 
dönüş  yapmak üzere il 

merkezinden ve ilçelerden kırsal mahalleler, tarla ve bahçelere ÇKS belgesi bulunan kişiler 

faaliyetlerini sürdürmek için gidiş-geliş yapabilir. 
 

Yukarıda belirtilen tedbirlere ve alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha 

Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre 

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

Türk  Ceza  Kanununun  195 

hususunda; 

 

Oybirliği ile karar verildi.

inci  maddesi  kapsamında  gerekli  adli işlemlerin  başlatılacağı 

 


