ANTALYA

il- uvruvri HInzIssrHHA KURULU KARARI
Karar No :2020 I 5l
Karar Tarihi : 1310612020l

il Umumi Hrfzrssrhha Kurulu.

igigleri Bakanlr[r'nn 13.06.2020 tarihli ve Iller Idaresi
Genel Mtidi.irlii$i.i ifadeli 9430 saylr "Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu
genelgesi gergevesinde g,erekli kararlart almak i.izere, 1593 sayrlr Umumi Hrfzrssrhtra
Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 13.06,2020 tarihinde gergeklegtirilen olafanUslU
gdriigmede aqalrdal<i kararl an alnrrgtrr.

GUNDEM:
Qin FIalk Clumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde baglayarak ti.im di.inyayr tehdit etmeye
devam eden ve Diinya Sa$rk Orgi.iti.i tarafindan PANDEMI olarak nitelendirilen Koronavirtjs
(Covid-19) salgrnrndan i.ilkemizi ve vatandaqlarrmrzr korumak ve salgtntn yayrlmastnt
engellemek igin yulcanda zikredilen genelge ve Covid-19 Salgrn Yonetimi ve Qalrgma Rehberi
uyannca gereken kirrarlarrn alrnmasr.

KARAR:
Tgiqleri Bak:rnlr[r'nrLn yukanda zikredilen genelgesiyle;

Koronaviriis salgrnrnrn gori.ildii[i.i andan itibaren, Sa$hk Bakanhlr ve Bilim Kurulunun
cinerif eri, Sayln Curnhurba;;kanrm:ztntalimallarr dolrultusunda salgrnrn/bulagrn toplum sallr1gr
ve kamu di.izeni agrstndan olugturdu[u riski yonetme. sosyal izolasyonu temin, giivenli
mesafeyi koruma ve yayrlrm hrzrnr kontrol altrrnda tutnrak amacryla birr;ok tedbir karannln
al rnarak uygulamaya gegiri lmig oldu[u,
Alrnan tedbirler sonucunda viriisiin yayrlma ve bulagma hrzrnrn azalmast, vaka arttg
hrzrnrn diigfige geqrnesi liontinde kaydedilen olumlu geligrneler dofrultusunda kontrolli.i
normalfegrne siirer;ine gegilmiq, Sayrn CurnhurbagkaLntmtztn Bagkanlr$rnda 09.06.20r!.0
tarihinde toplanan Cumhurbagkanlrgr Kabinesincle Bilinr Kurulunun onerileri do$rultusunda
nikAh safonlannrn l5 Ha;liran 2020 tarihinden itibarerr belirlenen kurallara uygun gekilde
hizrnet vermeye baglayabi lecekleri karart al rnm t g olduflundan bah isle:
Bu kapsamda nikdh merasimi igin kullanrlacak mekAnlann faaliyetlerine izin veren
mevzuat hi.iktimleri (igyeri Agma ve Qalrgma Ruhsatlarrn'a iligkin Yonetmelik vb.) ile i9 safilrfr
ve gtivenli!ine ilighin tedbirlere ilave olarak genrelgede belirtilen tedbirlerjin altnmast gerektiIi
bildirilerek,

Valilik/Kaymakamlrklarca nikdh merarsimi 1'aprlacak mekAnlartn faaliyetlerini
genelgede belirtilen kurallara gtire si.irdi.irmeleri ir;in Umumi Hrfzrssrhha I(anununun 27 ve',t2
nci maddeleri uyannca gerekli kararlarrn allnmast, l<onu hakktnda gerekli hassasiyetin
gosterilerek uygulamanrn genelgede belirtilr:n gergevede eksiksiz bir gekilde yerine
getirilmesinin sa[lanmasr, tedbirlere uymayanlarla ilgili olarak yasal iglemlerin yaprlmasr
istenm igti r.
Soz konusu genelge ile

bildirilen usul ve esaslar r;;r[rnda Kurulumuzca yaptlan gdriigme

sonucunda;

l.

Ilimizdeki nikAh salonlartnln.
a) Nikdh merasinni igin kullanrlacak rmek6nlartn
htikiimleri (lgyeri Agma ve Qalrqma Ruhsatlartna Iligkin

iyetlerine izin veren mevzuat
netmelik vb.) ile ig sa$rglve

c(

r+

b) Aynca, yukarrda zikredilen genelgede belirtilen ve karanmrza ekli listede yer alan
kurallara uygun hareket edilmesi kaydryla,
|5

Haziran 2020 tarihinden iti baren h izm et verm eye

baq I ayab

iI

ecekl eri ne,

2. Yukarrda belirtilen hususlartn uygulanmasrnrn, takip ve denetiminin genel kolluk
birimleri, belediyeler, Il ve Ilge Saflrk Miidiirltikleri taraflndan yapllmasrna,
3. il Umunri Hrfzrssrhha Kurulu'nun aldrfir kararlara uyulmamasr halinde ve her
seferinde ayn ayfl olmak i:zere;
a) Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 282. maddesi gerefince 3.150,00 TL,

b)

Kabahatler Kernunu'nun 32. maddesi gerepince 392,00

TL idari para

cezasl

uygulanmasrna,

c) Ttirk Ceza Kanunu'nun Bulagrcr Hastalrklara Iligl<in Tedbirlere Aykln Davranma
baglrklr 195. maddesinde yer alan"... yetkili makamlarca alrnan tedbirlere uymayan kiqi, iki
aydan bir yrla kadar hapir; cezasryla cezalandrnlrr." hijkmU uyannca, bu hiikme uymaya,n
kigilerin, haklannda gereldi adli iglemler takdir ve ifa edilmek i.izere adli makamlara
bildirilmesine,
d) Igyerleri ve firmalar hakkrnda ilgili mevzuat uyannca gerekli yaptrnmlarrn
uygulanmasrna,

Il Umumi Hrfzrssrhha Kurulumuzca,5442 sayrlr II Idaresi Kanunu'nun lllC maddesi
ve 1593 sayrlr Umumi Hrlzrssthha Kanunu'nun 2J. ve 72. maddeleri uyannca, 13.06.2020
tarihinde oybirliIi ile karar verilmigtir.
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ANTALvA ir uuunri nmzIssIHHA KURULU'NIJN
13.06.2020'tlRiIu,i vE 2020/sl No.LU KARARININ nri
NircAH vpRnsivi igir..r KULLANTT.ACAK wxANURrN F'AALiverleniNe iziN
vEREN MEVZUAT Hurcuvleni ligvenl AqrMA vE QALr$MA RUHSATLARTNA

iligriN voNervelir ve.; ile

ig snclrcr ve cuvlxt-iGiNE,
TEDBTRLERE ILAVE OLARAK UYULMASI

it-igrix

GEREKEN USUL VE ESASLAR
1. Nikdhlar, bulagma riskini azaltmak amacryla mtimktin oldu[unca agrk havada yaprlacak
ve s0re mUmki.in oldu[u kadar krsa tutulacaktrr.

2. Nikah meras;imi yaprlacak mekAnlann igletmecileritarafindan genel kullanrm alanlartrra
ve oturma diizenine iligkin mesafe planrhazrlanacak, tesisin misafir kapasitesi mesafe planrnra
gore belirlenecek, bu kapasiteye uygun sayrda misafir katrul edilecekve kapasite bilgisi tesisin
giriginde gortilebilir bir yere asrlacaktrr. Hazrlanan plan gergevesinde mekAntn giriglerinde ve
srra olugabilecek her noktarla mesaf-eyi saflamaya yardrmcr yer igaretlemeleri yaprlacakttr.

3. Kurallar, mesafe, nraske kullanrmr ve ternizlik uygulamalanna iligkin bilgilendirmre
afigleri nikdh yaprlacak mekanlarrn giriglerine ve igerisinde uygun yerlere asrlacakttr.
4. Misaflrlerin giriglerde mutlaka ateg olgtinrleri yaprlacak,38 0C'den yiiksek olanlartn en
yakrn sa$l r k kurulu gu na ydn lend i ri I rnesi sa[lanacakttr.
5. MekAn giri;;lerinde dezenfektan/el antiseprti[i bulundurulacak ve misafirlerin ellerirri
dezenfektaniel antisepti!i ile temizlemelerinden sonra igeri girigleri sa[lanacaktlr.

6. Nikah yaprlacak mekAnlara maske takrlanak girilecek, igletme sahiplerince mekdnrn
giriginde yeterli milktarda nraske bulundurulacak, maskesiz misafirlere mekAn giriginde maske
da[ltrlacaktrr. NikAh merasimi siirecinde de mask.e taktlrnast (gelin, damat, nikAh memuru'i'e
gah

itler dah il) safl anacaktrn.

7. Nikah Merasimi Yaprlacak Mekdnlar:
A. Yemek. kokteyl vb. ikram yaprlarak nikdh meras;imi diizenlenen rnek6nlarda;
. Misafirlerin oturrna dtizeninde masalar zlrasr en az 1,5 metre. sandalyeler arast 60 cm
o

lacak geki lde dtize:n lenece,kti r.

. Mesafe ve oturma d0zeni kurallarr.4'inl

evde oturan qekirdek aileden olan misa{lr

grubu igin uygu lanm ayacal<ttr.

.

Her masada yeterli sayrda en az o/o70 alkol igeren kolonya veya el antisepti$i

bulundurulacaktrr.
B. Nikeh salonu olarak kullanrlan masasrz (:;andalye/koltuk di.izeni olan) mekdnlarda;

. Sabit sandalye/koltuk

dtizeni olan nikdh mekAnlartnda oturma di.izeni

b,ir

sandalye/koltuk borl olacak gekilde misafir kabul edilebilr;cektir.

. Sabit sandalye/koltuk
sandalye/koltuklar

8. Gelin ve

arasr I

di.izeni olmayan nikAh mekAnlannda oturma diizeni

rnetre mesafe olacak grekilde misafir kabul edilebilecektir.

daLmadrn bekleme odalan

gibi alanlar igin mi.imktinse dopal havalandtrmast

olan (pencereli) odalar terc,ih edilecektir.

9. Nikeh merasiminde kargrlama, u[urlama ve takt toreninde tokalaqma ya da temasa
neden olan davranrglard an tzak durulacak ve mesafe konunacakttr.
10. Takr merasimi, hediyelerin salonun uyg,un bir yerine konulacak szrndtk vb. bir toplanra
kutusuna konu lmas;t geklinde yapr lacaktrr.

ll.

Toplu fotofraf gekimleri yaprlmayacak. fotolraf

ve pasita kesimi

esnastnda

C,

l-s

12. Nikah yapllan mekdnlardaki ortak kullanrm alanlarrnda (ana salon, bina girigi,
kantin/kafeterya, lavabolar vb.) el antisepti[i veya dezenfektan bulundurulacak, temasr
mtimkiin of dufunca azallabilmek igin bunlarrn miimkiinse fotoselli olmalarr saflanacaktrr.

13. Aynr evde oturan gekirdek aileden olan misafirler igin ortak kullanrm alanlarrnda
(oturma diizeni dahil) mesafe $artr aranmayacaktrr.
14. Nikah yaprlacak rnekAnlarda temasa neden olabilecek dans/oyun vb. amagla mi.izik

yayrnr (canlr mi.izik dahil) yaprlmayacaktrr. Ancak, sadece rnisafirlerin dinlemesine yonelik
mtizik yayrnr (canlr mi.izik rJAhil) yaprlabilecektir.

15. Nikah mekdnr bi.inyesinde bulunan rnescitlerde;
15-a) Cemaatle birlikte yalnnca o[le ve ikindi namazlan krlrnacaktrr. Diler vakitlerde
mtinferiden namaz [<rlmak iisteyenler igin mescitler agrk tutulacaktrr.
15-b) Mescitlerin biitiin boliimlerinin uygun yontemlerle her glin temizlenmesine her
zamankinden daha lAzlaoz<:n gosterilecek ve temizlik iglemlerinde kapr kollan gibi el temasrnrn
yofiun oldufu yerler oze llil,rle dezenfektan maddelerle silinecektir.
15-c) Mescit igerisrinde bulunan klima ve havalandrrmalar galrgtrnlmayacak, kapr ve
cam lar agrk tutularak igerisi n i n siirekl i havalandr n lmasr sallanacaktrr.
15-d) Oftak kullanrnr alanlannr asgaride tutabilme:k igin abdesthane ve tuvaletler kapalr
tutulacaktrr.

15-e) Cemaatle o[le ve ikindi namazt krlacak herkesin ttbbilbez maske kullanmarst
zorunlu olacak. maskesi olmayan kigi/kigilerin cernaatle namaz krlmasrna milsaacle
edilrneyecektir. (Mescit iginde bireysel namaz, krlacaklarrn da maske takmasr zorunlu
olacaktrr.)

l5-f) Mescitlerde genellikle ortak olarak kullanrlan ve salgrn/bulag riskini artrrabilecegi
de[erlendirilen tesbih, rahle, ayal<kabr gekece[i vb. malzemelerin bulundurulmasrna mlisaacle
edilmeyecektir.
l5-g) Koronaviriis ile ilgili mticadele kapsamrnda alrnacak tedbirleri ve mescitlercle
cemaatle namaz krlrnak igin uyulrnasr gereken lkurallarr igeren uyancr afigler illilge saflrrk
mlidiirli.ikleri ve miiftiiliiklerden temin edilerek rnr:scitlere astlacakttr.

l5-h) Mescitlere gelecek kigiler igin inrkanlar nispetinde tek kulllanrmlrk

seccadel:r

temin edilerek, kul lan rma sunulacakttr.
15-l) Nama:z krlrnacak tiim alanlarda hasta.lrfirn bulagmasr agrsrndan risk tegkil eden t,e

dezenfekte edilmr:si mtimki.in olmayan koli., kaftcrn, guval

ve

hasrr

vb. yaygrlilr

kullan r lmayacaktrr.

15-j) Mescit giriglerinde herkesin ellerinii mutlaka dezenfekte etmesi sa$anacakttn.
l5-k) Mesr:itlerde topluca gegirilecek siirenin mi.imkiin oldu$unca ktsa tutulmast
amacryla, namazlarn siinnetlerinin evde krlrnabilecegli ve tesbihatrn evde yaprlabilecel[i
h ususunda cemaati n bi gi lendiri I rnesi saplanacalitt r.
l5-l) Cemaatin fizilksel ternastan kagrnmar;r (el srl<rgma. musafaha. kucaklagma vb.) rre
sosyal mesaf'e kuraltna uymasl yontinde gerekli ru:/artlar s;rklrkla tekrarlanacakttr'
16. Genel tuvaletlerin girig kaprsr mtimkiinse otomatik kapl sistemiolarak diizenlenecek.
dtizenlenememesi halinde uygun gekilde paravan konularak girig kaprlarr agrk tutulacaktlr.
Ayrrca, tuvaletlerde devamlr srvr sabun. tuvalet kdlrdl, kdgrt havlu ve gop kutusu
bulundurulacak ve temast mtimktjn oldufiunca azaltaltllmek igin musluklann, slvt sabun
iinitelerinin mtimkrlinse fotoselli olmalarr saglarracaktrr. El kurutma ciha:zlartntn kullantmtna
I

18. Kapall alanlarda )/aprlacak nik6h merasimlerinde mekAnrn sa4rkll havalandrnlmarsl
igin iki nikAh merasimi arasrtnda enazl5 dal<ikalrk zaman brrakrlacak, bu sUre zarfndagartlara
gdre kapt/pencere agrlarak'veya merkezi sistemlerle do[al hava sirki.ilasyonu sallanacaktrr.
19. Genel kullilnrrn alanlartnaatrl< kutulan konulacal<, bu kutulann sadece maske, eldiven
gibi temizlik malzemeleri igin kullanrlaca[r belirtilecek ve bu atrklar imha edilirken di[cr
atr

klarla

bi rlegtiri lmeyecekt.i r.

20. Nikah yaprlacak kapah mekAnlarda bulunan gocuk oyun alanlarr kapalr olacak, aglk
mekdnlarda bulunan gocuk oyun alanlarrndaki srk dokunulan yUzeylerin temizlik ve
dezenfeksiyonu sa$anacaktrr. Ulagrlabilir alanlarda el antisepti[i bulundurulacaktlr.
COVID-19 bulagma riskini artrraca!r igin 1 metreden yakrn temas gerektiren
aktiv iteler yap r I mayacaktr r.

21. Otopark hizmetinin verilmesi halinde aragta lemas edilen her nokta (kapr kolrr,
direksiyon, vites vb.) temizlendikten sonra arag rnisafire teslim edilecektir.

22. Asansorlerin kullanrmr srnrrlandrrrlacal<, kapasitesinin tigte biri sayrda kiginin
binmesine izin verilecek ve bu sayr asansor giriginde belirtilecektir. Asansor igerisinde mesafeyi
korumak amactyla kigilerirr durmasr gereken alanlar. aralarrnda en az I nretre mesafe olacak
gekilde yer igaretleriyle bel irlenecektir.
23. Nikah merasimlerine iligkin Sa$rk Ilakanlr[r Koronaviriis Bilim Kurulu, ilgili
Bakanlrkf ar ile yetkili kamu kurum ve kuruluglarrnrn yaptr[rlyapaca|r ttim dtizenlemeler takip
edilerek, uygulama gozden gegirilecek ve gerekli lrallerder giincellenecektir.

24. Nikah Yaprlacak lrlekAnlarda Gorevli Personele Yonelik Onlemler:
. Personelin CO\/ID-19'un bulasma vollarr ve korunma onlemleri
bi lgi

hususundla

lenmesi sa!lan acaktrr.

. Personel giriginde, el dezenfeksiyonu

.

ve)/a antisepti[i bulundurulacakttr.

rsrsrL ,blgiimleri termal sensorlerle ya da temassrz
yaprlacak
gtinltik
ve bu veriler
olarak kayrt altrna alrnaca,k ve asgari l4 giin
ateq olgerlerle
si.ireyle saklanacaktrr. Aynca, personelin birlikte: 'yagadrlr kigilerin de koronaviri.is (Covid-19)
agrsrndan izlenebilrnesi igin personelden bu kapsamda bilgi altnacakttr.

Personelin girig/grkrglannda vticut

. Ateg, oks0rtik, burun akrntrsr, solunum srkrntrsr belirtileri olan/geligen galrganlar trbbi
maske takrlarak, COVID-19 yoni.inden cle[erlendirilmek ijzere sallrk kurumuna
yon lendirilecektir.

.

Mekanlarda galrgan personel iqinr yeterli miktarda lloruyucu ekipman
bulundurulacaktrr. Ttirn personel, Ealrqma esnasrnda galrgrna alanrntn gerektirdi[i trbbilbe:z
maske, yiiz koruyucu geffaf sipertik vb. kigisel koru'yucu ekipmanr [<ullanacaktrr(Mask:e
nemlendikr;e ya da kirlendikge de[igtirilecek, yeni maskenin taktlmarst esnastnda ise ,:l
tem izl i[ine cizen gtrsteri lecektir.).
. Personel kryafetlerinin gi.inl0k temizli[i s;a$anacaktlr.

. Personel,

r:l temizlifine dikkat etmesi k:onusunda siirekli uyartlac,aktrr (El temizligini
sa[lamak igin ellerin en az'.20 saniye boyunca su ve sabunila yrkanacafr, su ly'e sabunun olmadrlgt
durumlarda alkol bazlr el antisepti[inin kullanrlacafr hususu esas alrnacakrlrr.).
. Nikah yaprlacak mekanlarda gdrevli personelin tuvalet, dinlennte, ortak yemek rre
sosyal alanlan mesafe kogullarrna gore dUzenlenerek (bu konuda gerekirse yer igaretlemeleri.
qerit, bariyer vb. di]zenlenreler yaprlacak) bu alanlann kapasitesi belirlenecek ve belirlenen
kapasiteye uygun rrlacak qekilde personelce kullanrmrna miisaade edilecektir. Bu alanlartn
temizli[i ve kurailara uy€iun gekilde dezenfeksiyonu diizenli olarak saIlanacakttr. Ayrlca,
buralarda alkol bazl r e I ant isepti!i/dezenfektant lbulunduru lacaktr r.
. Personel, kendisinde veya birlikte y'agadr[r kiqilerde Koronavtriis (Covid-l'))
meksizin mekdn ydneticisine
tomlarrnr gormesi halinde bu durumu'vakit

l:.417
savtaSf

t

q
,"[-

. Nikah yaptlacak

mekan ydnetimince personele belirli
giipheli durumun varlr[l (ytiksek ateg, dksilrme, nefes daralmasl,
halsizlik vb.) halinde Koronaviriis (Covid-19) testi yaptrrrlacak,
,muhafaza edilecek, test sonucu pozitif glkan ya da test sonucu
nedeniyle takibe giren, test sonucu pozitif olup iyilegen ancak
itibaren 14 gtinltik takip siiresi gegmeyen ve kendisi veya birl
durumda olmasr nedeniyle test yaptrrrlan personelin test sonucu
kesinlikle mUsaade edilmevecektir.
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