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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 
Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 13.08.2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi 

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

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

tehlikeye düşürülmemesi amacıyla gündemdeki konular görüşülerek aşağıdaki kararlar alınmıştır; 

 

1- İlimizdeki Yapı Kooperatiflerinin genel kurul toplantılarının karar tarihinden itibaren 3 ay 

süreyle ertelenmesine ve mevcut yönetimlerin genel kurul yapılıncaya kadar yetkili kılınmasına; 

 

2- Cuma namazlarının; salgınla mücadelenin temel prensipleri olan, temizlik, maske ve fiziki 

mesafe kurallarına riayet etmek koşuluyla cami içerisinde kılınabilmesine, 

 

3- Evlenecek kişiler ile beraberinde aynı adreste ikamet edenlerin Covid-19 sorgusunun 

yapılması(Kaymakamlıklarca alınan taahhütname esnasında), herhangi birinin Covid-19 testinin 

pozitif olması durumunda düğün, nişan v.b. organizyonlara izin verilmemesine, 

 

4- Evlenecek kişilerin anne, baba, dede, anneanne, babaannesi hariç 65 yaş üzeri kişilerin 

düğünlere katılmamasına, 

 

5- Toplu taşıma bulaşı riskini artırdığından; 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sabah saat 07.00- 

10.00, akşam saat 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmamaları, 

Ayrıca; 65 yaş üstü vatandaşlarımızın akşam saat 18.00 dan sonra sebze-meyve pazarına 

gitmelerinin yasaklanmasına, 

 

6- Hastanelere tedavi amaçlı giden veya yatarak tedavi gören kişilerin beraberindeki 

refakatçinin bir (1) kişi ile sınırlandırılmasına, hasta ziyaretlerinin 1 (bir) kişi ile 

gerçekleştirilmesine, 

 

7- AVM, Fabrika ve diğer iş yerlerindeki çalışanları taşıyan personel servisini kullanan 

şoförün Covid-19 pozitif çıkması halinde servis aracının 7 gün trafikten men edilmesine dair 

2020/57 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararının 2. maddesinin ilgili kısmının 5 (beş) gün olarak 

değiştirilmesine, 

 
8- Bankalar(kamu ve özel) ve PTT şubelerine ait ATM vb. alanların hijyeni ile ilgili 

kurumların önlerinde sıra bekleyen vatandaşlarımızın maske kullanmaları ve sosyal mesafenin 

korunmasından banka veya ptt şubelerinin sorumlu olmaları, ayrıca banka veya PTT şubelerinden 

faydalanmak isteyen herkesin zorunlu olarak “Hayat Eve Sığar (HES)” kodu almaları, bu madde de 

belirtilen hususlara uymayan kurum veya kuruluşlara 1. defa da 3150 TL idari para cezası, 2. defa 

da 15 gün süreli işyeri kapatma ve 3. defa da ise süresiz işyeri kapatma işleminin uygulanmasına 



Yukarıda belirtilen tedbirlere ve alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha 

Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası(şahıslara 900 TL, kurum,kuruluş ve 

işletmelere 3150 TL) 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, 

 

 
Oybirliği ile karar verilmiştir. 

 


