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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI 

 

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 02/06/2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 

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

toplanarak, gündemindeki konuları görüşerek, aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

A-İşyeri Faaliyetlerinin Düzenlenmesi 

 

 İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarih ve 8556 sayılı genelgesi ile 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 faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle 

belirlenen kurallar dâhilinde saat 22:00'a kadar hizmet vermeye başlaması, 

 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 başlaması, 

 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, 

 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, 

 

Konuları kapsamında;  

 
1-Lokanta veya restoran, pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, dernek lokalleri 
ve çay bahçeleri vb. faaliyetlerini saat 22:00’a kadar sürdürebileceklerdir. Söz konusu işletmeler saat 

22.00’dan sonra temizlik, ertesi güne hazırlık vb. nedenlerle müşteri almamak kaydıyla 
çalışabileceklerdir 

  
2- Şehirlerarası yol güzergâhları üzerindeki dinlenme tesisleri içinde yer alan lokanta, restoran vb. 
yerler 24 saat esasına göre çalışabilecektir.  
  
3-İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarih ve 8556 sayılı genelgesi kapsamında faaliyete başlayacak iş 
yerlerinde temasa neden olabilecek iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışına geçici bir 
süreliğine izin verilmeyecektir. 
  
4-Bu işletmelerde kişiler arası mesafe ihlaline ve temasa neden olabilecek dans/oyun vb. amaçlarla 
müzik (canlı müzik dahil) yapılmayacaktır. Sadece müşterilerin dinlemesine yönelik müzik 
yapılmasına müsaade edilecektir. 
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5-16.03.2020 tarih ve 5361 sayılı ve 21.03.2020 tarih ve 5760 sayılı İçişleri Bakanlığı genelgeleri 

kapsamında faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan internet kafeler, playstation vb. oyun salonları ile 

gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, taverna, disko ve benzeri yerlerin faaliyetlerine ilişkin kısıtlama 

geçici bir süreliğine devam edecektir. 

  
6-İlgili federasyonların izni ile yapılacak müsabaka, antrenman ve hazırlık süreçleri hariç olmak üzere 

spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, müsabakalar, eğlence 
amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate vb.) veya kişilerin birbirleriyle 

yakın temasını gerektiren antrenmanlara ilişkin getirilen kısıtlamalar geçici bir süreliğine devam 
edecektir. 

  
7-Salgınla mücadelenin koordine edilmesi, alınacak tedbirlerle halk sağlığının en etkin şekilde 
korunması amacıyla Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde tutularak faaliyete başlaması öngörülen 

işletmelerden, günübirlik hamam, sauna, buhar odaları, jakuzi, kaplıca ve kapalı yüzme havuzlarında 
uyulması gereken önlemler, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde 

belirlenen kurallar çerçevesinde uygulanacaktır. 
  
8-Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde alınacak kararlara ilişkin şikâyet ve gerekli hallerde 
denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla Turizm İşletme Belgeli konaklama tesisleri, lokanta ve 

restoranların koronavirüs salgını ile ilgili alınacak tedbirler kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Yeme-İçme Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci 2020/08 Genelgesi doğrultusunda 

yapılacaktır. 

  
9- Turizm İşletme Belgeli olan konaklama tesisleri, lokanta ve restoranlar dışındaki işletmelerin 

faaliyetleri ilçe kaymakamlıklarınca belediyelerle işbirliği içinde işyerlerinin sayısına göre bir veya 
birden fazla olabilecek şekilde halk sağlığı uzmanı, yerel yönetim temsilcileri, iş sağlığı uzmanı ve 

makine mühendisinin bulunduğu asgari beş kişilik bir komisyon tarafından en az on beş günde bir 
denetlenecektir. 

 
10- Turizm işletme belgeli olan konaklama tesisleri, lokanta ve restoranlar dışındaki işletmelerin 

faaliyetleri ilçe kaymakamlıkları tarafından oluşturulacak komisyonlarca yapılacak denetimin yanında, 
meslek odaları kendilerine üye işyerlerinin Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma 

Rehberinde belirlenen kurallar çerçevesinde, eğitici rehberlik ve denetimi ilgili odalar bünyesinde 

sorumluluk esaslarına göre yapılacaktır.   
 

B- Şehir İçi ve Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı 

 

 İçişleri Bakanlığı’nın 23.03.2020 tarihli ve 5823 sayılı Genelgesi ile tüm şehir içi çalışan toplu 

taşıma araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu 

kabul edileceği ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin yolcuların birbirleriyle temasını 

engelleyecek şekilde olacağı, İçişleri Bakanlığı’nın 23.03.2020 tarihli ve 5823 sayılı 

Genelgesinde personel ve işçi servislerinin de bu kurala tabi olmaları talimatları verilmişti. 

 Gelinen aşamada kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs 

Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde “Kent İçi 
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Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve Diğerleri) 

İle İlgili Alınması Gereken Önlemler”, “Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken 

Önlemler” ve “Karayolu Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı Denizyolu Yolcu Taşımacılığı 

ile İlgili Alınması Gereken Önlemler” adıyla şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığına 

ilişkin tedbirler yayınlanmıştır. 
 

Bu kapsamda;   

 

a) İçişleri Bakanlığı’nın 23.03.2020 tarihli ve 5823 sayılı Genelgesi ile tüm şehir içi çalışan toplu 

taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin 

%50’si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimatın yürürlükten kaldırıldığı bildirilmiş, 

 

b) Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulamanın Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim 

Kurulu tarafından hazırlanan ekte gönderilen rehberler doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerektiği 

belirtilmiş, 

 

c) İçişleri Bakanlığı’nın 01.06.2020 tarihli ve 8567 sayılı Genelgesi’nin eklerinde yer alan; Kent İçi 

Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve diğerleri) ile İlgili 

Alınması Gereken Önlemlerin “14.2 Yolcular İçin Alınması Gereken Önlemler” başlıklı kısmının 4 

üncü fıkrasının "Araçlara koltuk sayısı kadar müşteri alınabilir, ayakta yolcu alınmamalıdır. 

Karşılıklı dörtlü koltukların iki koltuğu kullanılmalı, yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz 

olarak oturulmalıdır. Farklı özelliği veya niteliği olan diğer araçlarda oturma kuralları ve sosyal 

mesafeye göre düzenleme yapılmalıdır.” hükmünün uygulanması kapsamında madde 

metnindeki “Farklı özelliği veya niteliği olan diğer araçlarda oturma kuralları ve sosyal mesafeye 

göre düzenleme yapılmalıdır.” istisnasına ilişkin uygulamanın, İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca 

alınacak kararlar ve konulacak kurallar doğrultusunda belirlenmesi gerektiği belirtilmiştir. 

 

Açıklanan nedenlerle; 

1-İlimiz genelinde bulunan tüm toplu taşıma araçlarında Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 Salgın 

Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan; “Kent İçi Ulaşım Araçları (Özel Halk Otobüsleri, 

Belediye Otobüsleri ve Tramvay) İle İlgili Alınması Gereken Önlemler” başlıklı maddedeki hususların 

uygulanmasına, 

 Söz konusu maddede yer alan “Farklı özelliği veya niteliği olan diğer araçlarda oturma 

kuralları ve sosyal mesafeye göre düzenleme yapılmalıdır.” hükmünün uygulanması 

kapsamında; 

 Ruhsatlarında ayakta yolcu taşıma izni olan; tramvay, körüklü otobüsler, solo otobüsler ve özel 

halk otobüsleri gibi atoplu taşıma araçlarında yolcuların karşılıklı dörtlü koltuklarda yüz yüze 

gelinmeyecek şekilde çapraz oturulmasına, karşılıklı dörtlü koltukların dışındaki koltuklarda 

ise koltuk sayısı kadar yolcu olmasına, söz konusu taşıma araçları ile ruhsatlarında belirtilen 

yolcu kapasitelerinin % 25’i kadar ayakta yolcu taşımasına, 

 Arka arkaya olan koltuklarda koltuk sayısı kadar yolcu olmasına, 
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 İç sular yolcu taşımacılığı (Gezi teknesi, feribot, balıkçı teknesi vb.) araçlarda: Sağlık 

Bakanlığı'nın Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin 32. maddesinde yer alan 

Karayolu Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, Denizyolu Yolcu Taşımacılığı ile İlgili 

Alınması Gereken Önlemlere uygun olarak gerekli tedbirler alınarak turizm amaçlı kısa 

mesafeli gezi teknelerinin oturma düzeni genel olarak kişiler arasında en az (1) metre mesafe 

olacak şekilde yapılmalı ve oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmamalı, çapraz 

oturma düzeni alınarak yolcu taşınmasına, 

 

2) İlimiz genelinde bulunan tüm personel servis araçlarında Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 Salgın 

Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan; “Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken 

Önlemler” başlıklı maddedeki hususların uygulanmasına, 

 

3) Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulamanın Sağlık Bakanlığı Covid 19 Salgın 

Yönetimi ve Çalışma Rehberi doğrultusunda gerçekleştirilmesine, 

 

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha 

Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre 

Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 

Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususunda;          

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.   

 

 


