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ĠL UMUMĠ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

 

İl Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27.ve 72. 

maddeleri gereği 03/09/2020 tarihinde Saat:14:00'da Vali Bilal ŞENTÜRK Başkanlığı’nda 

toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel 

prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için 

alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde yaşamsal 

faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda İlimiz ve tüm ilçelerde; 

1-Sokak /köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklerle müsaade 

edilmemesine, 

2-Ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikahların en fazla 1 saat 

süre içerisinde tamamlamasının sağlanmasına, 

3-Nikah merasimi şeklinde düğün veya nikah yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk 

düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da  kapatacak şekilde 

oluşturulmasına, 

4-Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda oyun oynanması/dans edilmesine 

ve toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su 

servisi hariç) yapılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmemesine, 

5-Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 

15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılmasının yasaklanmasına, 

6- Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikah törenlerine en az bir kamu 

görevlisinin (kolluk,zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık 

verilmesine, 

7- İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, 

maske ve mesafe kurallarının yanı sıra nikah merasimi şeklindeki düğün ve nikahlarda, İçişleri 

Bakanlığı’nın ilgili Genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde 

yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine,   

8-Alınan kararların 04/09/2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmasına, 

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede 

eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması,  tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna 

göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 

Türk Ceza Kanununun195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına; 

 Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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      BaĢkan 
                                                                                                                                 Bilal ŞENTÜRK 

                                                                                                                                           Vali  

 

 

 

  
        Üye                                          Üye                                                                  Üye 

  Semih ġAHĠN    Uzm. Dr. Serkan Kadir KESKĠN                     Uzm. Dr. Erhan ARIKAN  

Belediye Başkanı                           İl Sağlık Müdürü                                                    Başhekim 

                            

       

 

          Üye                                                     Üye                                                                Üye 

Dr. Ali MENEKġEOĞLU              Ramazan ÇELĠK                                 Necmettin YOLDAġ 
  J. Tbp .Binbaşı         İl Milli Eğitim Müdürü                      İl Tarım ve Orman Müdürü   

 Garnizon Baştabibi 

 

                                         
 

          Üye                                                        Üye 

   Seda BAYRAKÇI                  Erkan BELER 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü V.               Serbest  Eczacı 

 

 


