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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 05.07.2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi 

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

olağanüstü toplanarak Covid-19 salgını surecinde hastalığın yayılmasının engellenmesi ve kamu 

sağlığının tehlikeye düşürülmemesi amacıyla gündemindeki konular görüşülerek aşağıdaki kararlar 

alınmıştır; 

 

Çin’de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ülkemizde kamu 

düzeninin bir parçası olan kamu sağlığı açısından olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek 

amacıyla Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları 

doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçilmiştir 

 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından salgın ilan edilen ve ülkemizde de salgın riski olan 

Covid-19 hastalığının en temel özelliğinin fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması 

ve hasta insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını engellemenin en etkili 

yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak, sosyal izolasyonun mutlak şekilde 

sağlanması olduğu, aksi halde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimlerinin 

artması sonucu insanların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin 

bozulmasına sebep olacağı gerekçesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 

alınan kararlar İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile talimatlandırılmıştır. 

 

Alınan tedbirler sonucunda kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal 

hayat dönemine geçilerek salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe 

kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı ve iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı 

belirlenerek tekrar faaliyete geçmeleri sağlanmaktadır. 

 

Uygulamada birlik, etkinlik ve hızlılık açısından bundan böyle aşağıda belirtilen hususlarda bu 

karar esas alınarak işlem yapılacak olup, bu çerçevede; 

 
1. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sağlık Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde bulunan 

ve zaman zaman ihtiyaca binaen güncellenen tedbirler ve kurallara riayet edilmesinin 

sağlanmasına, 

2. Uygulamanın İçişleri Bakanlığı genelgelerinde belirtilen her bir faaliyet alanı ve iş kolu için 

alınması gereken önlemler, süre durumları ve yaşlara göre saat sınırlamaları yasal çerçevede 

eksiksiz şekilde yerine getirilmesine, 

3. Alınan kararlar doğrultusunda yapılması gereken denetimlerin aksatılmadan ve düzenli 

olarak yapılmasına, 

4. Denetim sonucu hazırlanacak olan denetim rapor ve tutanaklardan istenilenlerin İçişleri 

Bakanlığına sunulmak üzere periyodik olarak valiliğimize gönderilmesine, 



5. Kaymakamlıklarca söz konusu talimatların ilgili birimlerle koordine edilerek uygulamada 

birliğin sağlanmasına, 

6. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanuna dayalı idari yaptırımların; Kanunun 294. maddesi 

çerçevesinde görevli kişilerce tanzim edilen tespit tutanağına göre mahalli mülki idare amiri 

tarafından verilmesine, 

7. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda uygulamaya yönelik İçişleri 

Bakanlığı genelgeleri ile talimatlandırılan hususlarda bu Hıfzıssıhha Kurulu Kararına 

(2020/63) dayalı işlem tesis edilmesine, 

Konularında gerekli hassasiyetin gösterilerek, uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede 

eksiksiz bir biçimde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Hıfzıssıhha 

Kanununun 282. ve 294. maddeleri gereğince (şahıslara 900 TL firma, işyeri ve işletmelere 3150 

TL) idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre özel düzenleme getiren mevzuata göre 

işlem tesisi, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi 

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 

 

Oybirliği ile karar verilmiştir. 


