
KARAR TARİHİ  : 20.03.2020 

KARAR NO          : 07 

 

 

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 06.05.1930 tarih ve 1593 sayılı “Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu”nun 23. maddesinde belirtilen üyelerin katılımı ile 20.03.2020 tarihinde 

olağan üstü toplanarak gündemdeki aşağıdaki kararları almıştır. 

 

 

1-    Askere alma süreci kapsamında, askere gidecek olan vatandaşlarımız için toplu olarak 

askere uğurlama törenleri düzenlendiği, bu durumun ise salgın riskini arttıracağı 

değerlendirildiğinden ,bu tür faaliyetlerin durdurulmasına, 

2-Vatandaşlarımızın bir arada bulunmaları ve /veya yapılan işlem sırasında bir çok kez 

fiziksel temasın olması nedeniyle koronavirüsün yayılımını arttırarak vatandaşlarımız 

açısından riskli olabilecek; berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb işyerlerinin 

faaliyetlerinin 21.03.2020 Cumartesi  18:00saati itibariyle geçici olarak durdurulmasına, 

3-   65 yaş üzeri, bağışıklık sistemi düşük, kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, 

kalp/damar, böbrek, hipertansiyon,  karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemine bozan 

ilaç kullanan vatandaşlarımızın büyük  risk altında olmalarına rağmen toplumsal hareketlilik 

içine girmekte; halka açık alanlarda, parklarda bir araya gelmekte, zorunlu olmamalarına 

rağmen toplu taşıma araçlarında seyahat ederek hem kendileri hem de toplum sağlığı 

açısından risk oluşturmaya devam etmektedirler. 

       Bu durumun devam etmesi 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile kronik hastalığı olan 

vatandaşlarımızın  ciddi risk oluşturarak salgının yayılmasını; vaka sayısını ve tedavi 

gereksinimini arttırarak vatandaşlarımızı hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve 

kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır. 

     Yukarda açıklanan nedenler, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri 

doğrultusunda ,İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci 

ve 75 inci maddesi kapsamında; 21.03.2020 tarihi saat 24.00’ den sonra 65 yaş üstü ve anılan 

kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, parklarda 

dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının 

yasaklanmasına, 

4- İhtiyaç olması halinde  özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını klarşılayacak yakını 

bulunmayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması 

;temel ihtiyaçlarını karşılamak için vali/kaymakamların başkanlığında “Vefa Sosyal Destek 

Grubu “oluşturlmasına, 

5- Vefa Sosyal Destek Grubunun il/ilçe emniyet müdürü, il/ilçe jandarma komutanı, 

vali/kayamakamlar tarafından belirlenecek kamu kurun ve kuruluşlarını temsilcileri, yerel 

yönetimler,AFAD,Kızılay ve ihtiyaç duyulacak sivil toplum kuruluşlarından oluşturulmasına,  

6- İkametelerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlarımızın 112, 155, 156 

numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir.Bu Çağrıların cevaplandırılması için 

yeterli sayıda kamu görevlisinin görevlendirilmesine 



7- İçkili ve/ veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane benzeri işyerleri, 21.03.2020 

Cumartesi günü saat 24:00 itibariyle paket servis, gel-al benzeri şekilde müşterilerin 

oturmasına müsaade etmeden oturma alanlarının kaldırılmasına ve müşteri kabul 

etmemelerine, 

8- Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar İlçe Belediyeleri ve İl sağlık 

Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine, 

9-  İl Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğünce yerel basında duyurulmasına , 

10-  İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine, 

11-   Alınan kararların ilçelerde Kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve 

zabıta teşkilatınca yürütülmesine, 

12- Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 

282.maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine, 

 

 Oybirliği ile karar verildi.         

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 


