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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI 

 

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 10/06/2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 

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

toplanarak, gündemdeki konular görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 09.06.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı 

Kabinesinde, alınan tedbirlerle salgının yayılma ve vaka artış hızının düşüşe geçmesi, yaz mevsimine 

geçişle birlikte günlerin uzaması, iç turizmde yaşanan hareketlilik sonucu restoran, lokanta, kafeterya, 

kıraathane vb. işletmelerce sunulan hizmetlere duyulan ihtiyacın artması nedeniyle bahse konu 

işletmelerin kapanış saatlerinin 09.06.2020 tarihinden itibaren saat 24.00’a uzatılması  ve  18 yaş altı 

ve  65 yaş üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ve esnetilmesi hususları 

değerlendirilmiştir.  

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından;  İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 

09.06.2020 tarihli 9137 sayılı  ve 10.06.2020 tarihli 9138 sayılı yazıları  doğrultusunda aşağıdaki 

kararların alınması uygun görülmüştür.  

 

1- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 30.05.2020 tarih ve 52 sayılı kararı ile saat 22:00’ ye kadar 

çalışan restoran, lokanta, kafeterya, kıraathane vb. işletmelerin 09.06.2020 tarihinden itibaren saat 

24:00’e kadar çalışabilmelerine, 

   

2- İl Umumi Hıfzıssıhha kurulunun 20.03.2020 tarihli ve 7 sayılı, 28.05.2020 tarih ve 48 sayılı 

ve 30.05.2020 tarih ve 51 sayılı kararları ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 

ile 18 yaş ve altı gençlerimizin sokağa çıkmaları kısıtlamasının kaldırılmasına,  

 

3- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün  10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe 

kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,  

 

4- 18 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının küçük 

çocukların ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla   Alışveriş Merkezlerine  ve marketlere giriş 

kısıtlamasının  kaldırılmasına,  

 

 Yukarıda belirtilen tedbirlere ve  alınan kararlara uymayan vatandaşlara 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.  

 

 

 

 


