
  KARAR TARİHİ: 07.04.2020  

  KARAR NO: 23  

  

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

Kanunu’nun 23. maddesinde belirtilen üyelerin katılımı ile 07/04/2020 tarihinde olağan üstü 

gündem ile toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.  

  

1. Mevsimlik tarım işçileri ile ilgili Valiliklerce verilen izin belgelerinin Kaymakamlıklarca 

düzenlenmesine olanak verilmesi, gidiş yeri ve varış yeri kaymakamlıklarının birbirleri ile 

koordineli çalışarak ilçeler arası tarım işçilerinin gidişlerinin sağlanmasına,  

2. Mevsimlik tarım işçilerinin sezon boyunca tarımsal faaliyetlerin devamı için köy 

sınırlarında kalmak şartı ile karantinanın uygulanmaması ve sağlık kontrollerinin 

yapılması, tuvalet, banyo vb. ihtiyaçlarını giderecek yerlerin imkanlar dahilinde 

oluşturulmasına,  

3. Kendi İl sınırlarımız içerisinde tüm gıda, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunan 

işletme sahiplerinin ( 20 yaş altı ve 65 yaş üstü dahil) gerek kendileri, gerekse 

çalıştırdıkları kişilerin gerekli hijyen tedbirlerini almak (maske, eldiven, tulum vb) ve 

transferleri sırasında %50 kuralına uymak şartı ile faaliyetlerine kesintisiz devam 

edebilmeleri için izin verilmesine,  

4. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü üreticilerin yol kontrollerinde üretici olduğunu beyan eden 

bilgilerinin (ÇKS, AKS, HBS bilgilerinin) kolluk kuvvetlerince paylaşılması durumunda, 

işletmesinin bulunduğu ve ikamet ettiği adres arasında (arazi lokasyonları ile sınırlı 

kalmak koşuluyla) seyahat etmelerine izin verilmesine,  

5. Mevsimlik tarım işçilerinin ailelerinde bulunan 20 yaş altı çocuklarda ve 65 yaş üstü 

yetişkinlerde, ikamet ettikleri yer ile çalıştıkları yer arasında aileleri ile beraber seyahat 

etmeleri durumunda sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına,  

6. Mevsimlik tarım işçilerinin başlarında bulunan yetkilinin (çavuş, lider vs) iletişim 

bilgilerinin alınması ve kafiledeki kişilerin tam teşekküllü sağlık kontrolünden 

geçirilmesi, 7. Mevsimlik tarım işçilerinin geldikleri kafilenin yerleşim yerine varıncaya 

kadar (dezenfektan, eldiven, maske vs) çıktıkları bölgeden eşyalarının temin edilmesi ve 

gerektiği durumlarda başlarında bulunan yetkili (çavuş, lider vs) tarafından ihtiyaç olarak 

bildirilmesine,  

8. Mevsimlik tarım işçilerinin İlçe merkez ve köyler arasındaki geçişlerinde de Kaymakamlık 

Makamından izin alınmasına,  

9. Serbest veteriner hekimlerin güvenilir gıda üretimi ve sahada hayvan hastalıklarının teşhis, 

tedavi ve aşılama faaliyetlerinin aksamaması açısından gerekli güvenlik ve hijyen 

önlemlerini almak koşuluyla İl sınırları içerisinde zaman sınırlaması ve herhangi bir izne 

tabii olmadan mesleklerini icra etmelerine,  

10. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü dahil büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin 

hayvanlarının beslenmesi açısından ortak kullanılan mera ve otlaklarından çıkmamak, 

sürüleri birleştirmemek ve kendi sosyal izolasyon mesafelerini korumak kaydı ile 

hayvanlarını otlaklara götürebilmelerine,   

11. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile ilgili girdilerin temini için tarımsal danışmanların, 

ziraat mühendislerinin, süt toplama firmalarının, serbest veteriner hekimlerin veya tarımla 

ilgili firma temsilcilerinin bağlı bulunduğu meslek odasına veya firma/şirkete ait çalışma 

belgesinin yanında bulundurması koşuluyla İl içi ve İl dışı seyahatlerine izin verilmesine, 



12. İl içerisinde ikamet edip, çevre illerdeki hayvancılık işletmelerinde (Küçükbaş, 

büyükbaş, kanatlı, arıcılık vb) çalışan veya hayvancılık işletmesi olan yetiştiricilerin, 

belgelerini ibraz etmeleri ve seyahat şartlarını yerine getirmeleri koşuluyla İl dışına 

çıkışlarında izin verilmesine,  

13. Arıcılıkla uğraşan 65 yaş üstü AKS kaydı olan üreticilerimizin serbest dolaşım 

yapabilmelerine, gezginci arıcıların gerekli sevk raporlarını almaları koşuluyla İl dışına 

çıkmalarına izin verilmesine.  

14. İlimizde konaklayacak olan gezginci arıcıların veteriner sağlık raporu ve gerekli izinleri 

alarak konaklamalarına izin verilmesine, gittikleri yerlerde mümkün olduğunca yerel halkla 

temas etmemeleri ve hijyen kurallarına uymalarına,   

15. Biçerdöver, ot biçme makinesi, patoz, ekipmanlı traktör, balya makinası vb tarımsal 

mekanizasyon makine ve ekipmanlarını kullananlar ticari faaliyetleriyle ilgili yasal 

zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla korona virüs tedbirleri kapsamında il içi/ dışı 

kısıtlamaya tabi tutulmamasına,  

16. İl içerisinde ikamet edip, çevre illerde tarımsal üretim yapan üreticilerin, çiftçilik belgesini 

ibraz etmeleri ve seyahat şartlarını yerine getirmeleri koşuluyla tarımsal üretim yaptığı 

sahaya günübirlik tarımsal işçileri transfer edebilmesine, İl dışına giriş ve çıkışlarına izin 

verilmesine,  

17. İl içerisinde ikamet edip, il dışı tarımsal üretimde çalışacak işçilerin valilikten izin 

almalarına,  

18. 1581 Sayılı Kanuna dayanılarak kurulmuş bulunan “Tarım Kredi Kooperatifleri Gaziantep 

Bölge Birliği”, faaliyet alanında bulunan Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis illerinde 

bulunan 36 birim Tarım Kredi Kooperatifi ile çiftçilerimizin Tarımsal Girdi, Hayvancılık, 

Gıda ve İhtiyaç maddelerini tedarik ederek tarımsal üretimin/gıda arzının devamlılığının 

sağlanması konusunda önemli bir faaliyet yürütmektedir. Bölge Birliğimiz, Gaziantep 

ilinde faaliyetlerini yürütmekle birlikte yukarıda bahsedildiği üzere Kahramanmaraş ve 

Kilis illerindeki kooperatiflerin de faaliyetlerinin koordinasyonunu sağladığından, gerek 

idarecilerinin gerekse personelinin zaman zaman bu illere fiili gidiş-geliş yapması zarureti 

doğmaktadır. Bu kapsamda, Bölge Birliği ve Bağlı Tarım Kredi Kooperatifleri idareci ve 

çalışanlarının/motorin tankeri şoförlerinin/hizmet araçlarının, işin gereği olarak 

Gaziantep’e giriş-çıkış yapması konusunda izin verilmesine,  

19. Hayvancılık işletmelerinin en büyük girdisini oluşturan yem temini amacıyla il içi ve iller 

arası fenni yem, saman, balya, slaj vb. hayvan yeminin taşınmasında sorun yaşanmaması 

amacıyla, yem fabrikası veya hayvan üreticileri ile yem ticareti yapan işletmelerin mevcut 

durumunu bildirir faaliyet belgesi, SGK belgesi veya üreticilerin hayvancılık kayıt 

sistemine kayıtlarını ibraz ederek il içi ve il dışına yem transferi yapabilmesine,  

20. Tarımsal faaliyet amaçlı tohum, fide, fidan ve süs bitkilerinin iller arası nakliyesi için 

Valilik/ Kaymakamlık tarafından gerekli iznin verilmesine,  

21. Bu süreçte, vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları, temel gıda ve acil 

ihtiyaçlarının, giderlerinin karşılanması amacıyla yapılacak her türlü yardım dağıtımları 

konusunda STK’ların Valilikten izin almalarına,   

22. Aşı ve gebelik takipleri 20 yaş altı dışarı çıkma yasağından muaftır. Aile Hekimi veya Aile 

Sağlığı Çalışanı tarafından gönderilen mesajın gösterilmesi halinde kolluk güçlerince 

kolaylık gösterilmesine,   

  

  



  

Oybirliği ile karar verildi.    

  

  

  

  

          


