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T.C. 

GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Başkanlığı 

 

 

KARAR TARİHİ : 02/03/2021 

KARAR NO  : 2021/12 

 

 

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 02 Mart 2021 Salı günü, Valimiz Sayın Kamuran TAŞBİLEK 

başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 

 

1 Mart 2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine’de yeni 

kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim 

Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. 

 

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre iller 

4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir 

seviyeleri risk gruplarına göre belirlenmiş olup, ilimiz “Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller” 

grubunda yer almaktadır. 

 

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar, Sağlık Bakanlığı ve 

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve İçişleri Bakanlığımızın 02/03/2021 tarihli ve 3514 

sayılı Genelgesi çerçevesinde 02.03.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıda belirtilen 

kararların alınması uygun görülmüştür. 

 

1) Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına devam 

edilecek olup, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının Cuma 21.00 - Cumartesi 05.00 saatleri 

arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 

05.00’de bitecek şekilde uygulanmasına, 

 

2) 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için daha önce alınmış olan kararlarla 

getirilen sokağa çıkma sürelerinin 3 saatten 4 saate yükseltilmesi ile 65 yaş ve üzeri 

vatandaşlarımızın 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımızın ve gençlerimizin ise 

14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, 

 

3) Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yeme-içme 

yerlerinin 10:00-20:00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri 

arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verebilmelerine, 

 

4) Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünlere, katılımın kişi başına minimum 8 m2 alan 

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

 

5) Nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de 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 
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nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacaklarının en az üç gün 

öncesinden Valilik/Kaymakamlıklara e- Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi 

üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilmesinin sağlanmasına, 

 

6) Yeni bir karar alınıncaya kadar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek 

genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin ertelenmesine, 

 

7) Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlara 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, 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 


