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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 07.07.2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi 

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

başkanlığında olağanüstü toplanarak; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 

07.07.2020 tarih 10888 ve 10889 sayılı yazıları doğrultusunda aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

Düğün törenleri için kullanılacak mekânların faaliyetlerine izin veren mevzuat 

hükümleri, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirler ile İçişleri Bakanlığının 24.06.2020 tarih 

ve 10116 sayılı genelgesinde belirtilen hükümler doğrultusunda düğün törenleri 

gerçekleştirilecektir. Ancak; sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy oluşturma 

gibi faaliyetlerle üç güne kadar uzatıldığı, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak 

üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske 

atıldığı, bu nedenlere bağlı olarak bazı mahallelerin karantinaya alınmak zorunda kalındığı 

görüldüğünden ilimiz genelinde bazı ilave tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

 

A- Düğünlerde Uygulanacak Tedbirler 

 

1- Sokaklarda düğün yapılmasına izin verilmeyecektir. Ancak; açık alan sıkıntısının 

olduğu yerlerde İçişleri Bakanlığının 24.06.2020 tarih 10116 sayılı “Düğün Törenlerinde 

Uygulanacak Tedbirler” konulu genelgesinde belirtilen şartlara uyulması kaydıyla; 

İlimizdeki okul bahçelerinde gündüz 13.00-17.00, akşam 20.00-23.00 saatleri arasında düğün 

yapılabilecektir. Ayrıca, gün içerisinde aynı okul bahçesinde birden fazla düğün olması 

durumunda 1 saat ara ile yapılmasına, 

2- Düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça kısa (en fazla 3 saat) 

tutulacaktır. 

3- Düğün sahiplerince Kaymakamlıklara (kolluk birimlerine) bildirimde bulunularak 

taahhütname alınacak ve her düğünde resmi/sivil polis/jandarma görevlendirilecektir. 

 

B- Asker Uğurlamalarında Alınacak Tedbirler 

 

Son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal 

edilerek asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin gerçekleştirildiği gözlemlenmektedir. 

Asker uğurlamaları, başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan 

vatandaşlarımızın sağlığını ve ülkemizin salgın ile mücadelesindeki başarısını riske attığı 

görüldüğünden, 

 

1- Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık 

teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç 

konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesi, 



2- Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik 

yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun 

dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade 

edilmemesi, 

3- Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi 

verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe 

kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi 

aktivitelerde bulunmayacaklarına dair bir örneği ekte sunulan taahhütname alınması, 

4- Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin 

ilgili Kaymakamlıklara bildirilmesine, 

5- Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, 

Kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni 

veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik 

yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesine, 

 

Konularında gerekli hassasiyetin gösterilerek, uygulamanın yukarıda belirtilen 

çerçevede eksiksiz bir biçimde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili 

Hıfzıssıhha Kanununun 282. ve 294. maddeleri gereğince idari para cezası verilmesi, konusu 

suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli 

adli işlemlerin başlatılmasına, 

 

Oybirliği ile karar verilmiştir. 

 


