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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 30.11.2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi 

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

başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

Koronavirüs salgınının etkileri ve vaka artışları tüm Dünyada halen devam etmekte olup 

özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı, birçok Avrupa ülkesinde 

kişilerin toplu olarak bir araya gelmemelerine yönelik yeni tedbirlerin alındığı görülmektedir. 

 

Ülkemizde de koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 

oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın 

yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat 

döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri 

ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken ek 

kurallar ve önlemler belirlenmekte ve uygulamaya geçirilmektedir. 

 

Bu kapsamda; 

-Mezarlık alanlarında oluşacak yoğunluğa bağlı bulaş riskini azaltmak amacıyla 

hemşehri dernek ve federasyonları, diğer dernekler, kamu kurumu niteliğindeki odalar, meslek 

odaları, siyası partiler, sendikalar, vakıflar vb. sivil toplum kuruluşlarınca; vefat eden kişilerle 

ilgili yapılacak toplu SMS, Whatsapp ve sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilecek 

duyuruların, cenazelerle ilgili yer ve zaman bilgisi olmaksızın (cenaze toprağa verildikten 

sonra) paylaşılması, cenazelere 1. derece yakınları dışında kimse alınmayacağının söz konusu 

sivil toplum kuruluşlarınca duyurularak, taziyelerin telefonla olacağına dair hususların devam 

etmesinin sağlanmasına, 

 

Yukarıda belirtilen tedbirlere ve alınan karara 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 

Başkan 

Davut GÜL   

 Vali    

 

Üye                                                     Üye                                           Üye     

          Fatma ŞAHİN                       Dr. Ümit Mutlu TİRYAKİ               Hasan ALAN               

Büyükşehir Belediye Başkanı             İl Sağlık Müdürü             Çevre ve Şehircilik İl Müdürü   

 



 

                Üye                                            Üye                                               Üye     

         Yasin TEPE                          Mehmet KARAYILAN                Dr. Serdar TOLAY 

    İl Milli Eğitim Müdürü        Tarım ve Orman İl Müdürü        BŞBSağlıkİşleri Daire Başkanı   

 

 

 

               Üye                                            Üye                                            Üye 

Tbp.Alb. Serdar Murat KAYALI       Dr. Ayşegül ATEŞ TARLA            İrfan DEMİRCİ 

5.Zırhlı Tugay Komutanlığı              Tabip Odası Başkanı                      Eczacı Odası Başkanı   

       

 

    


