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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI 

 

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 04/06/2020 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. 

 

1- 02.06.2020 tarihli ve 8591 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile lokanta ve restoranların 

faaliyetlerini 22.00’a kadar sürdürebilecekleri, ayrıca yeme/içme hizmeti veren işletmeler müşteri 

almamak kaydıyla saat 22.00’dan sonra paket servis hizmeti verebilecekleri bildirilmişti. Ancak bazı 

işletmelerin faaliyet niteliği gereği gece boyunca hizmetlerini sürdürmeleri gerektiğine ilişkin 

değerlendirmeler bulunmaktadır. Lokanta ve restoranların 22.00 saati itibariyle oturarak müşteri kabul 

etmelerini sonlandırmaları esas olmakla beraber, faaliyetinin niteliği gereği gel al ya da eve servis 

şeklinde hizmet verecek lokanta ve restoranların faaliyetlerini saat 24.00’e kadar sürdürmelerine,  

 

2- İşyerlerinde fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve hızlı bir şekilde yayılan 

Koronavirüs (Covid19) salgınının, önlenmesi için işyerlerinde sosyal izolasyonu sınırlamak ve içeride 

kalabalık oluşmasını engellemek için; müşteri giriş ve çıkış kapısı aynı olan 250 m2 ve üzeri işyerlerine 

Market İçi Yoğunluk Tespit Sisteminin kurulmasına, kurulan sistemin çalışan personel ve müşteri dahil 

8 m2’ye 1 kişi olacak şekilde ayarlanmasına, müşteri giriş kapısına, market içerisindeki doluluk oranını 

anlık olarak gösteren dijital gösterge temin edilmesine, market içi doluluk oranı %100’e ulaştığı anda 

müşteri giriş kapısının otomatik olarak kapalı hale getirilmesine ve bu durumun market içi ve dışına 

anons edilerek müşterilere bildirilmesine, kurulacak market içi yoğunluk tespit sisteminin ve 

çalışmasının işyeri yetkilileri tarafından sağlanmasına ve kararın yayınlandığı tarihten itibaren en geç 
bir(1 ) ay içerisinde söz konusu sisteme geçilmesine,  

 

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. 


