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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

 

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 27.10.2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi 

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

başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;  

 

1. Vatandaşların toplu olarak bulunduğu Restoran, lokanta, kafe-kafeterya vb. yeme 

içme mekanlarında; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri 

Bakanlığının daha önce yayınladığı ilgili Genelgelerde belirtilen Koronavirüs salgınıyla 

mücadele amacıyla alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara uyulması,  

Yemek salonu ve genel kullanım alanlarının  belirlenen kurallar ve alınan tedbirler 

çerçevesinde sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenmesi, yemek servisi verilen alanda   

oturması gereken kişi sayısının/kapasitenin  tespit edilerek girişe uygun bir yere  asılması ve 

denetim ekiplerince  de bu tedbirlerin yerine getirilip getirilmediğinin denetlenmesi,  

 

2- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığı 

Genelgeleri kapsamında;  Pazar yerlerinde satış yapacak pazarcı esnafının ağız ve burnu 

kapatacak şekilde maske kullanması, pazar yerleri/alanında sergi, tezgah ve/veya tahtalar 

araları 3 metre olacak şekilde yerleştirilmesi, pazar yerlerindeki satıcılar ve müşteriler dahil kişi 

sayısı her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde veya tezgah sayısının iki katı kadar müşteriyle 

sınırlandırılması ve hesaplama yapılarak pazar yerinin kapasitesinin girişlere asılarak ilan 

edilmesi başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyulması, 

Bu noktada denetimlerin arttırılmasının yanı sıra akşam saatlerinde oluşan yoğunluğun 

önüne geçilmesi amacıyla pazar yerlerinde görevli zabıta tarafından sabah fiyat denetimlerinin 

yapılarak akşam saatlerinde de aynı fiyatın geçerli olmasının sağlanması,  

 

3- 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki Tarım ve Orman Bakanlığı hizmet 

alanı içerisinde faaliyet gösteren Tarımsal Amaçlı Kooperatifler, 5996 sayılı Veteriner 

Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri  

Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantılarının 31.10.2020 tarihinden itibaren 2 (iki) ay 

süreyle ertelenmesine,  

 

Yukarıda belirtilen tedbirlere ve alınan kararlara uymayanlara 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. 

 


