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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI 

 

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 30/05/2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi 

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

başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.  

 

Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde 

bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı 

açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği azaltarak virüsün yayılım hızı 

ve alanını düşürmek amacı ile çeşitli önlemler alınarak uygulamaya konulmuştur. İçişleri 

Bakanlığının  03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı genelgesi ile sosyal hareketliliği ve insanlar arası 

teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak adına Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile 

Zonguldak iline kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 gün süreyle 

sınırlandırılmış/yasaklanmış ve 19.05.2020 tarihli ve 8180 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 

bahse konu kısıtlamanın süresi Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, 

Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerimizde 03.06.2020 

Çarşamba günü saat 24.00’a kadar uzatılmıştı.   

 

Gelinen noktada 28.05.2020 Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 

toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde büyükşehir statüsündeki 14 ilimiz ile Zonguldak iline 

giriş/çıkış kısıtlamasına yönelik alınan/alınacak tedbirler değerlendirilerek 15 ilimizde girişçıkış 

kısıtlaması uygulamasının Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 31.05.2020 Pazar günü saat 

24:00’dan sonra sonlandırılması; şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde 

(uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra 

biletlemelerin yapılması hususları değerlendirilmiş,  

 

A. ŞEHİR GİRİŞ/ÇIKIŞ SEYAHAT KISITLAMALARI KAPSAMINDA; 

1. Şehirlerarası toplu ulaşım araçları yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi 

alma zorunluluğunu düzenleyen 28.03.2020 tarihli ve 6009/6010 sayılı İçişleri Bakanlığı 

genelgesinin yürürlükten kaldırılması ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak 

seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod 

alındıktan sonra biletlemelerin yapılması,  

2. Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, 

Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere 

toplam 15 ilimizde 19.05.2020 tarihli ve 8180 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında 

uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlamasının 31.05.2020 Pazar günü saat 24:00’dan sonra 

sonlandırılması,  
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3. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 20.05.2020 tarihli ve 8206 sayılı İçişleri Bakanlığı 

genelgesi, 20.05.2020 tarihli ve 8206 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesinde düzenlenen Seyahat 

İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü 

olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilmesi,  

4. Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin 

yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlarımız 

hariç) Seyahat İzin Belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilmeleri,   

Kararlaştırılmıştır.  

 

B. LOKANTA, RESTORAN, KAFE vb. İŞYERLERİ, PARK/PİKNİK 

ALANLARI/MESİRE YERLERİ, SOSYETE PAZARLARI HK. KORONAVİRÜS 

TEDBİRLERİ KAPSAMINDA; 

 

16.03.2020 tarih ve 5361 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Umuma Açık İstirahat ve 

Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada 

bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı değerlendirilen lokanta, restoran, pastane, kafe, 

kafeterya, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, dernek lokalleri, çay bahçeleri, yüzme havuzu, 

hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri vb. işyerlerinin faaliyetleri geçici süreliğine 

durdurulması; 21.03.2020 tarih ve 5760 sayılı İçişleri Bakalığı genelgesi ile tüm lokanta ve 

restoranlar ile pastane vb. işyerlerinin paket servis, gel-al benzeri şeklinde çalışabilecekleri,  

27.03.2020 tarihli ve 6007 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesi ile vatandaşlarımızın hafta 

sonlarında sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanlarında piknik, spor, yürüyüş, balık 

tutma vb. faaliyetleri yapmalarının yasaklanması, il ve ilçelerin durumuna göre tedbirin hafta içinde 

de uygulanabileceği,   

27.03.2020 tarihli ve 5929 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kamuoyunda sosyete pazarı 

olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. 

zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetleri 27.03.2020 tarihi 

saat 17:00 itibariyle geçici bir süreliğine durdurulması yönünde Valiliklerimize talimat verilmişti.  

Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe 

geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine 

geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda sözkonusu İçişleri 

Bakanlığı genelgeler ile getirilen yasaklama/kısıtlamaların bazılarının kaldırılması hususları 

değerlendirilmiştir.  

   Bu kapsamda;  

1.a. 16.03.2020 tarih ve 5361 sayılı ve 21.03.2020 tarih ve 5760 sayılı İçişleri Bakanlığı 

genelgeleri ile faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, 

kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile 

satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik 
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faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde 

saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlamaları (Kendi müşterilerine hizmet veren turizm 

tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır.),   

1.b. 16.03.2020 tarih ve 5361 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesi ile faaliyetleri geçici 

süreliğine durdurulan yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin 1 

Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar; spor 

merkezleri/tesislerinin 24.00'a kadar hizmet vermeye başlamaları,   

2. 27.03.2020 tarihli ve 6007 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kısıtlanan halka açık 

alan olan park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında 

(plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere (yerleşim yeri içi park/bahçelerde 

mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 

2020 Pazartesi gününden itibaren başlanması,   

3. 27.03.2020 tarihli ve 5929 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgesi ile geçici bir süreliğine 

faaliyetleri durdurulan kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi 

ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının 

yapıldığı tüm pazarlarda belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi 

gününden itibaren faaliyetlere başlanması, kararlaştırılmıştır.  

1 Haziran 2020 tarihinden itibaren belirtilen faaliyet konularında hizmetlere başlanabilmesi 

için Valiliğimizce;   

• İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci 

maddeleri uyarınca yukarıda belirtilen çerçevede gerekli kararlar alınmıştır.   

• Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile 

satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik 

faaliyetleri hariç olmak üzere, lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, 

dernek lokalleri, yüzme havuzları, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin 

faaliyetlerini 22.00’a kadar (Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki 

işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır.), kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar 

başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç 

maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetlerini 22.00’a kadar; spor merkezleri/ 

tesislerinin faaliyetlerini kendi iç düzenlemeleri çerçevesinde en geç saat 24.00’a kadar 

sürdürmelerine izin verilmesi, bu saatlerden sonra faaliyetlerinin sonlandırılması,   

• Belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 

nci 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 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususunda;  

  

         

Oybirliği ile karar verilmiştir. 

 


