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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 
 
 

 
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 13.08.2020 Perşembe günü, Valimiz Sayın Kamuran TAŞBİLEK 

başkanlığında olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 
 
Koronavirüs (Covid-19) virüsünün en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok 

hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artmasıdır. Bu salgının yayılmasının engellenmesinin 
en etkili yolu ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamaktır. 
Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımızın 
hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep 
olunmaktadır. 

 
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 07/07/2020 tarihli ve 2020/7-8 sayılı kararı ile ilimiz 

genelinde yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin süresinin 
aynı gün içerisinde kalacak şekilde başlangıç saatlerinin en erken 10:00 ve bitiş saatlerinin ise en 
geç 23:30 olarak belirlenmesine karar verilmişti. 

 
Buna rağmen ilimizde yapılan düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken 

tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı, bu nedenlere bağlı olarak bazı 
mahalle ve köylerin karantinaya alınmak zorunda kalındığı görülmektedir. 

 
Belirtilen nedenlerle, vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri; düğün, nişan, 

kına, sünnet düğünü etkinliklerde uyulması gereken esaslar çerçevesinde etkinliklerin mümkün olan en 
kısa sürede tamamlanması gerektiğinden aşağıda belirtilen kararların alınması uygun görülmüştür. 
 

1) İl/İlçe merkezi mahalle ve köy sokaklarında yapılacak düğün (gelin alma, kına vs. 
dahil), nişan, kına, sünnet düğünü vb. etkinliklerin 13 Ağustos 2020 tarihinden itibaren 2 
(iki) saati geçmeyecek şekilde yapılmasına,  

 
2) Bu saatler haricinde vatandaşların düğün yapılacak alanlarda toplu olarak bulunmaması 

için kolluk kuvvetleri tarafından gerekli önlemlerin alınmasına, bu hususun köy/sokak düğünü 
yapmak üzere izin başvurusunda bulunan vatandaşlara tebliğ edilmesine, 
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3) Düğün salonları ile kır bahçelerinde yapılan düğünlerin süresinin 2 (iki) saat ile 
sınırlandırılmasına, 
 

4) Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede 
eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, 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. 
 
 


