
Karar No: 2020/42 

Karar Tarihi: 20/08/2020 

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu Sayın Valimiz Hüseyin ÖNER Başkanlığında toplanmış 

olup, aşağıdaki kararın alınmasına;  

Karar 1: 24.06.2020 tarih 2020/29 nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararının 4. maddesinde 

alınmış olan düğün salonlarında uyulması gereken esasların eksiksiz olarak uygulanmasına ek 

olarak;  

A. İlimizdeki düğün ve nikah salonlarında yapılacak olan düğün, nişan, kına, sünnet 

düğünü vb. davetlere katılacak olan misafirlerin salon işletmecileri tarafından, Sağlık 

Bakanlığının uygulamaya koyduğu ‘‘Hayat Eve Sığar’’ uygulaması üzerinden, HES 

kodu sorgulamasının yapılmasına ve yapılan sorgulamada “riskli kişi” olarak 

belirlenen kişilerin girişlerinin engellenmesine ve bu durumun kolluk kuvvetlerine 

bildirilmesine, 

B. İlimizdeki düğün ve nikah salonlarında yapılacak olan düğün, nişan, gelin alma, kına, 

sünnet düğünü vb. faaliyetlerde salon işletmecisi tarafından katılımcı defteri 

tutulmasına ve söz konusu defterde düğüne, nişana, kınaya ve sünnet düğününe vb. 

katılım sağlayan vatandaşlarımızın adı, soyadı, telefon numarası, T.C. kimlik 

numarası, ateşi, katılım sağladığı tarih ve saat gibi bilgilere yer verilmesine, 

 

C. İlimizde kapalı veya açık alanlarda yapılacak olan düğün, nişan, gelin alma, kına ve 

sünnet düğünü sürelerinin 2 saat ile sınırlandırılmasına, 

 

D. 65 yaş ve üzerindeki insanlarımızı COVID-19 dan korumak için, kapalı/açık düğün 

salonları, sokak/köy düğünleri, kına, nişan ve benzeri etkinliklerde gelin ve damadın 

anne, baba, dede, anneanne, babaannesi hariç 65 yaş ve üzeri misafir alınmamasına,  

 

E. Düğün salonları ve sokak/köy düğünlerinin tüm bu kurallara uyup uymadıklarının 

kontrolü için kolluk kuvvetleri, zabıt ekipleri, köy ve mahalle muhtarlarınca her bir 

düğünün en az 2 kez denetlenmesine, kurallara uymayan işletmelere mevzuat 

doğrultusunda para cezası ve tekrarında kapatmaya kadar idari işlemler 

uygulanmasına, maske takmayan ve sosyal mesafe ihlalinde bulunan misafirlere de 

ilgili mevzuatlar gereği gerekli idari işlemlerin yapılmasına, 

F. İlimizde mahalle aralarında yapılan sokak düğünü, nişan, gelin alma, kına ve sünnet 

düğününün daha geniş alanlarda yapılabilmesi ve mesafe kurallarına uyumun daha 

kolay sağlanabilmesi için okulların eğitim ve öğretim durumları ile mevsim şartlarının 

müsaade ettiği ölçüde il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden onay alınmak kaydıyla 

okul bahçelerinin tahsis edilmesine,okul bahçesinde yapılacak olan düğün, nişan,  

kına ve sünnet düğününün sorumluluğunun okul müdürlerine verilmesi, düzen ve 

koordinasyonun kolluk birimleri ile birlikte sağlanmasına, 

 

Karar 2: 13/06/2020 tarih 2020/26 nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararında alınmış olan 

nikah merasimlerinde uyulması gereken tedbirlerin eskizsiz olarak yerine getirilmesine ve 

nikaha katılan kişilerin bilgilerinin eksiksiz olarak kayıt altına alınmasına, 

 



Karar 3: İlimizde yapılacak olan cenaze namazı ve defin işlemlerine, vefat eden kişi veya 

kişilerin 1. derece (anne, baba, çocuk ve evlatlık), 2. derece (kardeş, torun, dede ve nine) ve 3. 

derece (amca, hala, dayı, teyze ve yeğen yani kardeş çocukları) akrabaları hariç, 65 yaş ve 

üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın katılım sağlamamasına, 

 

Karar 4:  İlimizde  COVİD-19 hastasıyla temastan dolayı 14 gün boyunca ev izolasyonuna 

alınan veya COVİD-19 tanısı sonrası evde izolasyon ve tedavisine devam edilen tüm kamu ve 

özel kurum/kuruluş çalışanlarının (sağlık çalışanlarının kendi algoritmalarına uygun olarak) 

evde izole oldukları süre boyunca idari izinli sayılmalarına, ayrıca kurumları tarafından rapor 

almaları yönünde hastanelere, Aile sağlığı merkezlerine gönderilmemelerine, rapor 

istenmemesine, filyasyon onamları tüm kamu ve özel işyerleri tarafından bu kişilerin idari 

izinli sayılmaları için kabul edilip gereksiz hareketlilik ve bulaş oluşmasının önüne 

geçilmesine, 

 

Karar 5: İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 14/06/2020 tarih 2020/27 nolu kararı ile il 

merkezindeki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer işletmelerde; hem hizmet sunanların hem 

de hizmet alanların maske takma zorunluluğuna, sosyal mesafe kurallarına ve hijyen 

kurallarına uymasına, bu kurallara uyulmasını sağlamada ve bu kuralların denetlenmesinde 

kurum amirinin 1. derecede sorumlu olmasına, 

 

Karar 6: İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 18/06/2020 tarih 2020/28 nolu kararı ile İlimizde 

bulunan tüm vatandaşlarımızın; başta pazar yerleri, marketler, işyerleri, toplu taşıma 

araçlarında (satıcı, müşteri, çalışan herkes) maske kullanımının zorunlu olmasının yanında, 

vatandaşlarımızın her türlü alanlarda (cadde, sokak, parklar, alışveriş merkezleri vb. açık ve 

kapalı tüm alanlar) ve araçlarında ikametlerinden çıktıkları andan ikametlerine dönecekleri 

ana kadar maske kullanımının zorunlu olmasına, 

 
           Oy birliği ile karar verilmiştir.    
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