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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 07.12.2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi 

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

başkanlığında toplanarak gündemdeki konular görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır; 

 1. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulamasına ilişkin; 

           a- 01.12.2020 tarih ve 112 no’lu İl Hıfzıssıhha Kurulu kararımızın “1.4 numaralı maddesinde 

belirtilen lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve 

Pazar günleri 10:00-20:00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık 

olabilecektir.” maddesinin iptaline, 

 

           b-  Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yeme-içme yerleri ile online satış yapan firmaları, 

            - Hafta içi 10.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis şeklinde,  

            - Hafta sonu 10.00-20.00 arasında paket servis şeklinde, 

            - Hem hafta içi hem hafta sonunda saat 20.00-24.00 arasında telefonla yada online sipariş 

yoluyla paket servis şeklinde hizmet sunabilmelerine, 

 

 c- Online market ve yiyecek sipariş firmalarınca, hafta içi ve hafta sonu 10.00-24.00 saatleri 

arasında vatandaşlarımızın taleplerinin karşılanabilmesi 

 

 d- Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süre ve günlerde servis/dağıtım faaliyetlerinde 

bulunanların(dağıtıcı, kurye vb.) bu durumlarını belgelemek ve sadece yaptığı işle ilgili 

güzergahlardaki sınırda kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmalarına, 

 

2. İçişleri Bakanlığının 27.11.2020 tarihli ve “Geniş Katılımlı Etkinliklerin Ertelenmesi” 

konulu Genelgesi kapsamında, Koronavirüs salgınında yaşanan artış nedeni ile, derneklerin genel 

kurulları, sivil toplum kuruluşları, Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst 

kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinlikle(Genel Kurul Toplantıları 

dahil) 01.03.2021 tarihine kadar ertelendiğinden, İlimizde faaliyet gösteren İl ve İlçe Sosyal 

Yardımlaşma Vakfı mütevelli heyet üye seçimlerinin de 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesine, 

 

        Yukarıda belirtilen tedbirlere ve alınan kararlara uymayanlara, gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı 

beyanların tespit edilmesi durumunda ilgili kurum, kuruluş, işyeri, işletme ve firmalara Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil 

eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin 

başlatılması hususunda;  

 

             Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

 
  Başkan 

   Davut GÜL 

  Vali  

 

 

  



        Üye                                           Üye                                                    Üye 

 

             Fatma ŞAHİN                   Dr. Ümit Mutlu TİRYAKİ                       Hasan ALAN 

Büyükşehir Belediye Başkanı              İl Sağlık Müdürü                    Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 

 

 

 

 

 

                Üye                                               Üye                                                    Üye 

 

         Yasin TEPE                          Mehmet KARAYILAN                        Dr. Serdar TOLAY 

İl Milli Eğitim Müdürü              Tarım ve Orman İl Müdürü             BŞBSağlıkİşleri Daire Başkanı 

                                                                                                        

 

 

 

 

                Üye                                                   Üye                                                Üye 

 

Tbp.Alb. Serdar Murat KAYALI       Dr. Ayşegül ATEŞ TARLA              İrfan DEMİRCİ 

   5.Zırhlı Tugay Komutanlığı              Tabip Odası Başkanı                   Eczacı Odası Başkanı 

                                                      

 

 

 

 

 


