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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI  

 

  Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu; 03.05.2021 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- Sigorta acentalarının tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasında 

faaliyetlerine ara vermelerine, 

- Ancak sigorta eksperlerinin sadece bir kaza durumunda ilgili ana sigorta şirketince 

görev belgesi düzenlenmesi ve kurumsal kimlik kartı ibraz etmeleri kaydıyla hasar 

güzergahı/zamanı ile sınırlı kalmak üzere sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmasına, 

 

2- Tam kapanma döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince tarımsal 

üretim faaliyetlerinde kullanılan araçların tamir ve bakımlarını yerine getiren tamir ve bakım 

atölyeleri ile oto tamircilerinin kapalı tutulmasına, 

- Ancak; üretim faaliyetlerinin sürdürebilirliği açısından zorunlu durumlar oluşması 

halinde bu işyerlerinin kısa süreli ve ilgili arızanın giderilmesi amacıyla 

kaymakamlığın/kolluğun bilgisi dahilinde geçici olarak açılabilmesine, çağrı üzerine ve sadece 

bahse konu arızanın giderilmesine yönelik hizmet sunulabilmesine, işyerlerine gelmek 

durumunda olan görevli kişilerin sadece bu faaliyetlerle sınırlı olmak ve güzergah/zamanla 

uyumlu olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından geçici olarak muaf olmalarına, 

 

3- Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan 

emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin; 

- Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak olan takvim ve sürelere uymak, 

ikametgahına en yakın banka şubesine gidip gelinmek, zaman ve güzergah kuralına uygun 

davranmak kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın banka şubeleri ve ATM'lere gidiş-

gelişlerinin sokağa çıkmak kısıtlamasından muaf tutulmasına, salgında mücadele tedbirlerine 

aykırı görüntülerin oluşmaması için banka yönetimlerince her türlü tedbirin alınmasına, 

 

4- Tam kapanma döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokak 

hayvanlarını besleyecek olan vatandaşlarımızın ikametgahları ile besleme noktaları arasındaki 

güzergahla sınırlı kalmak, hayvan besleme faaliyetlerine dair güncel fotoğraf/video çekimi 

görüntüleri sunmak veya sokak hayvanlarını beslemek için götürdükleri malzemeleri göstermek 

gibi kurallara uymak ve asgari kişi kapsamında kalmak kaydıyla herhangi bir belge ibrazına 

gerek kalmaksızın faaliyetlerde bulunabilmelerine, 

 



 

 

 

5- Turkuaz Basın Kartı sahibi basın mensuplarının kurumsal kimlik kartlarını ibraz 

etmek kaydıyla sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamasına tabi olmamalarına, 

  

6- Gezginci arıcılıkla iştigal eden kişilerin, aracılık faaliyetleri kapsamında yapacakları 

şehirlerarası seyahatleri sırasında il/ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince düzenlenen AKS 

(Arı Kayıt Sistemi) kayıt belgesi ile sevk belgesinin varlığı halinde ayrıca seyahat belgesi 

istenilmemesine, 

 

7- Tam kapanma dönemi boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları 

sırasında optisyenlik (gözlükçüler) müesseselerinin faaliyetlerine geçici olarak ara vermelerine,  

Öte yandan göz hekimleri tarafından düzenlenen reçetelerin geçerlilik süresinin  10 gün 

olması ve tam kapanma süresi içerisinde gözlükleri zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyet 

yaşamaması amacıyla Kaymakamlıklar tarafından her ilçede bir nöbetçi optisyenlik 

müessesenin açık olmasının sağlanmasına,  

Nöbetçi optisyenlik müessesesinin çalışanlarının; Kaymakamlık nöbet listesiyle birlikte 

“çalışma izni görev belgesi” formunu manuel düzenlemek ve denetim faaliyetleri sırasında 

kolluk kuvvetlerine ibraz etmek ile ikametle işleri arasındaki güzergah ve zaman dilimi ile 

sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olmalarına  

 

Yukarıda belirtilen tedbirlere ve alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı 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 başlatılmasına; 

   

  Katılanların oy birliği/oy çokluğu 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    

        

  

     

 

 
 

 

 

 


