
Karar No: 2020/45 

Karar Tarihi: 03/09/2020 

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu Sayın Vali Vekilimiz Cem GÜMRÜKÇÜ Başkanlığında 

toplanmış olup, aşağıdaki kararın alınmasına;  

Karar 1: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.09.2020 tarih E.14210 sayılı 

yazısında belirtmiş olan COVID-19 ek tedbirleri ile ilgili olarak; 

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

edilmemesine, 

2. Ancak nikâh merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikâhların en fazla 1 

saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına, 

3. Nikâh merasimi şeklinde düğün veya nikâh yapılacak düğün 

salonlarında,  sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve 

dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına, 

4. Nikâh merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikâhlarda oyun oynanması/dans 

edilmesine ve toplu yemek verilmesi de dâhil olmak üzere her türlü 

yiyecekiçecek 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 nikâh törenlerine 

katılmasının yasaklanmasına, 

6. Nikâh merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikâh 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 nikâh merasimi şeklindeki 

düğün ve nikâhlarda,  Bakanlığımızın ilgi Genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı 

Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere 

eksiksiz riayet edilmesine, 

 

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 Kanununun 195 inci 

maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 

 
 

           Oy birliği ile karar verilmiştir.    

 

 

 

 

 



BAŞKAN 

Cem GÜMRÜKÇÜ  

Vali V.  

  

                  ÜYE                                               ÜYE                                            ÜYE 

           Faruk DEMİR                         Opr. Dr. Erkan ÖZDEMİR             Turgay ŞİŞMAN 
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