
T.C. 

NEVŞEHİR VALİLİĞİ 

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 
 

KARAR TARİHİ   : 07/07/2020 

KARAR NO            : 2020/66 

GÜNDEM               : Koronavirüs Tedbirleri/ Düğünlerde Uygulanacak Tedbirler Hk 
                                    

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip 

Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal 

hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha 

Kurulumuzca birçok tedbir kararı alınarak uygulanmaktadır. 

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel 

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

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

sürdürülmesi sağlanmaktadır.  

Bu kapsamda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 24.06.2020 Tarih ve 2020/52 Nolu Kararı ile 

düğün salonlarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet 

vermeye başlayabilecekleri kararı alınmış ve düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü 

vb. etkinliklerde uyulması gereken esaslar ilgili kararımızda belirtilmiş ve bahse konu etkinliklerin 

mümkün olan en kısa sürede tamamlanması gerektiği belirtilmiştir. 

Buna rağmen bazı bölgelerimizde 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 

görülmektedir. 

Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda Nevşehir il 

genelinde geçerli olmak üzere; 

Köylerde ve/veya İl/İlçe/Belde merkezlerinde sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. 

dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde en erken 

sabah saat 08:00 ile en geç akşam 23:00 saatleri arasında yapılmasına, 
 

 Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, Tüm Belediye 

Başkanlıkları, Köy ve Mahalle Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri 

çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve Zabıta 

kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilmesine, 

Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve 

mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha 

Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna 

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

Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Kararların rutin 

vasıtalar ile ilan edilmesine,  

Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine, 

Oy birliğiyle karar verilmiştir.   


