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  Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu;  30.03.2021 tarihinde 1593 sayılı Umumi 

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

başkanlığında toplanarak İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 29.03.2021 tarih 

ve 5673 sayılı genelgesi  ile 30.03.2021 tarih ve 5676 sayılı genelgesi görüşülmüş ve aşağıdaki 

kararlar alınmıştır.  

 

  29 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, 01 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konulan  

kontrollü normalleşme döneminde iller bazında ve ülke genelinde salgının seyri, vaka ve hasta 

sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel ve yoğun bakım doluluk oranları ile 

uygulamaya konulan tedbirlerin salgınla mücadeledeki etkililiği gibi hususlar 

değerlendirilmiştir.  

 

  Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde 

bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar 

doğrultusunda;  yeni bir karar alınıncaya kadar İlimiz Çok Yüksek Risk Grubunda yer alan 

illerden biri olarak tespit edilmiştir.  

               

              Buna göre;  

               

           1-Sokağa Çıkma Kısıtlaması Uygulaması        

   Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında,  

   Hafta sonu Cuma günü saat 21.00’ de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin 

tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’ de bitecek şekilde  sokağa çıkma kısıtlaması 

uygulanmasına,  

               Yukarıda belirtilen şekilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 

01.12.2020 tarih ve 2020/112 sayılı Hıfzıssıhha Kurulu Kararımızda  belirlenen “Sokağa 

Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler 

(sonraki İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarıyla  yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa 

çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve 

esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilmesine,  

 

 

 



       

 
  

 

 

2- Yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokali, 

kıraathane, çay bahçesi gibi işyerlerinde; Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma 

Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı alanlar için 

ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve 

aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısının  tespit edilerek ve HES kodu sorgulaması yapılarak ve  

aynı masada en fazla 2 kişinin oturmasına izin verilmesi şartıyla  07.00-19.00 saatleri arasında 

müşteri kabul edebilmelerine,  

 

 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 

 21.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servisi şeklinde  hizmet verebilmelerine  

 

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan  Cumartesi ve / veya Pazar günleri ise; 

10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine,  

 

3-  Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlere kişi başına minimum 8 metrekare  alan 

ayırmak, katılımcı sayısı 50’ yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere izin verilmesine,  

Ancak  çok yüksek risk grubunda olan ilimizde bu hafta sonu (3-4 Nisan 2021) uygulanacak 

sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Cumartesi ve/veya Pazar günleri için daha önceden tarih almış 

nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak 

kaydıyla) için muafiyet uygulanmasına, 

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerde kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün 

sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon 

öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah 

merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün öncesinden 

Valilik/Kaymakamlıklara e-Devlet kapasından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ya da 

doğrudan dilekçe ile bildirilmesinin sağlanmasına,   

 

4- İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 24.02.2021 tarihli ve 3135 sayılı 

genelgesi doğrultusunda alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 2021/10  kararı ile 01 Nisan 2021 

tarihine kadar faaliyetleri durdurulan sinema salonlarını faaliyetlerinin 12 Mayıs 2021 tarihine 

kadar ara verilmesine, 

 

5- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Olağanüstü Durumlarda 

Eğitim, Öğretim, Yönetim ve İşleyişe İlişkin Alınması Gereken Tedbirler” başlıklı EK 3 üncü maddesi  

ile “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu” 

hükümleri çerçevesinde yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin Milli Eğitim Bakanlığının 

02.03.2021 tarih 21569445 sayılı ve 02.03.2021 tarih ve 21569446 sayılı yazıları doğrultusunda 

aşağıda belirtilen esaslara göre yürütülmesine,  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Okul öncesi eğitim kurumlarının ve özel eğitim okullarının tam zamanlı yüz yüze eğitim 

vermesine,  

- Birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy vb. seyrek nüfuslu yerlerdeki okulların tam zamanlı yüz 

yüze eğitime devam etmesine,  

- İlkokulların 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde 

devam etmesine,   

- Ortaokullarda; 5. 6. 7. sınıfların tam zamanlı uzaktan eğitime devam etmesine,  

- Ortaokul 8. sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime 

devam etmesine,  

- Lise hazırlık, 9. 10. 11. sınıfların tam zamanlı uzaktan eğitime devam etmesine,  

- 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime devam 

etmesine,  

- Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfların ilimiz  

genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam etmesine, 

- Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının yüz yüze eğitime devam  etmesine, bu kurslarda 

görevli yönetici, öğretmen ve öğrencilerin hafta sonu kısıtlamalardan muaf tutulmasına, 

- Okullardaki sınav uygulamalarının  açıklanan takvim doğrultusunda yapılmaya devam 

edilmesine,  

- İlimizde Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Güzel 

Sanatlar Liseleri ve Spor Liselerinin 9. 10. ve 11. sınıflarındaki uygulama derslerinin yüz 

yüze eğitim şeklinde devam etmesine,  

- Halk Eğitim Merkezlerinde hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde 

destekleme yetiştirme kursları ve diğer kursların devam ettirilmesi,  kurslarda görevli 

öğretmenlerin ve kurslara katılan öğrencilerin görev veya öğrenci belgesi ile yasaktan muaf 

tutulması, temas gerektiren spor kurslarından ikinci bir normalleşmeye kadar açık olanların 

devam ettirilip tamamlanmasının sağlanmasına ve yeni kurs açılmasına müsaade 

edilmemesine,   

 

 

Yukarıda belirtilen tedbirlerin  ve alının kararların   30.03.2021 tarihinden itibaren uygulamaya 

geçirilmesine,  alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili 

maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza 

Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; 

 

Katılanların oy birliği/oy çokluğu  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    

        

  

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 


