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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 29.04.2021 tarihinde 1593 sayılı Umumi 

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

başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar  alınmıştır. 

 

1- Ramazan ayı boyunca gıda kolisi ve yemek dağıtımı vb. gibi yardım faaliyeti yürüten 

vakıf ve dernekler ile Vefa Sosyal Destek Grupları koordinesinde yapılan yardım faaliyetleri 

devam edebilecek olup bu amaçla Valilik ve Kaymakamlıklara yapacakları başvurularda 

faaliyetin kapsamı ile birlikte vakıf/dernek faaliyetine katılacak gönüllülerin bilgileri de 

bildirilecektir.   

               Valilik/Kaymakamlıklar tarafından yapılacak değerlendirme ile şartları taşıdığı 

belirlenen vakıf/dernek görevlileri, başvuru yapılan yer ve yardım faaliyetleri ile sınırlı olmak 

kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.   

 

            2-  Tam kapanma tedbirlerinin uygulandığı tarihlerde il göç idaresi müdürlüklerinden 

ikamet izni randevusu bulunan yabancılar, randevu tarihini gösterir e-ikamet başvuru/kayıt 

formu (İstanbul ve Ankara illerinde randevu tarihini gösterir SMS/mail bilgisi de gereklidir) ve 

pasaport/pasaport yerine geçen seyahat belgesiyle beraber kısıtlamaya tabi olmaksızın il göç 

idaresi müdürlüğündeki randevusuna katılabileceklerdir.  

                Bahse konu muafiyet ikamet izni randevusunun zamanı ve il göç idaresi müdürlüğü 

ile ikamet arasındaki güzergahla sınırlıdır.  

 

           3-  Çiçek satışı yapan işyerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve 

Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en 

yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 

10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebileceklerdir.  

 

            4-  Havalimanı, gar, liman, terminal gibi yerlerde bulunan işyerleri, kendi sektörleri için 

belirlenen genel kurallara tabidirler.   

                 Bu kapsamda belirli koşullara ve sürelere tabi olarak açık olabilecek olan yeme-içme 

yeri, market gibi yerler, belirlenen süre ve koşullara uymak kaydıyla açık olabilecekler, diğer 

işyerleri ise kapalı olacaklardır.    

 

           5- İşverenlerin, esnafın, genel sağlık, isteğe bağlı ve primini kendi ödeyen diğer 

sigortalıların; 2021 yılı mart ayına ait sigorta primleri ile yapılandırılan SGK prim borçlarının 

2.taksit ödemelerinin son tarihinin 30 Nisan 2021 olması nedeniyle, tam kapanmanın ilk günü 

olan 30 Nisan 2021 Cuma günü prim borcunu ödemek isteyen işveren, esnaf ve diğer sigortalılar 

durumlarını belgelemek ve SGK müdürlüğü güzergahında kalmak kaydıyla sokağa çıkma 

kısıtlamasında muaf tutulacaktır.   

 



6-  Beslenme/temizlik ihtiyaçlarını yerine getiremeyen ileri yaş grubundaki kişiler,  ağır 

hastalar ( bakıma muhtaç kişinin sağlık raporunu ibraz etmek kaydıyla )  ile çocuklara  

yardımcı olan bakıcı,  refakatçi  vb. ,  muafiyet nedenine bağlı olarak zaman ve güzergahla 

sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır. 

   

           7- Kişilerin ikamet ettikleri vilayetlerle çalıştıkları vilayetlerin farklı olduğu ve işe geliş 

gidişin düzenli olarak günlük yapıldığı Gaziantep-Kilis, Gaziantep – Kahramanmaraş, 

Gaziantep – Osmaniye, Gaziantep – Şanlıurfa, Gaziantep – Adıyaman, Gaziantep – Adana ve 

benzeri sınır/komşu olan illerde  işçi servisleri, özel araç  ile yapılan yolcu taşımacılığı 

faaliyetleri  durumlarını belgelendirmek şartıyla şehirlerarası seyahat iznine tabi olmaksızın 

yapılabilecektir.   

 

             8- Tam kapanma döneminde 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın şehir içi toplu 

taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlanmasına,  

 

Yukarıda belirtilen tedbirlere ve alınan karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha 

Kanununun 282. 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. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususuna, 

  

 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    

        

  

     

 


