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İLÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

 İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 26.08.2020 günü saat 14.00’te 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha 

Kanununun 24. Maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile  Çiğli Kaymakamı Karşıyaka 

Kaymakam Vekili Kaya ÇITAK  başkanlığında toplanmıştır. 

Yapılan toplantıda, ilimiz sınırları içerisinde yapılacak olan düğün, nişan, nikah, kına 

gecesi, gelin alma, sünnet düğünlerinde ve mevlit organizasyonlarında alınacak önlemler 

konusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki 

kararlar alınmıştır. 

-COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için aşağıdaki önlemlere uyulmasına, bu 

kapsamda tesis işleticileri ve şahıslar faaliyetlerini belirtilen kurallara göre sürdürmelerine ve 

güncellemeler için Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, ilgili Bakanlıklar ile yetkili 

kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı/yapacağı tüm düzenlemeleri takip etmelerine,   

-Sokak düğünlerinin kesinlikle yapılmamasına, 

-İhtiyaç halinde, mevcutsa ve uygunsa kaymakamlıktan izin alınarak düğün amaçlı 

okul bahçeleri kullanılmasına, 

A-Organizasyon Öncesinde Yapılması Gerekenler: 

Organizasyon davetiyelerde aşağıda belirtilen konularda bilgi ve uyarı yazıları 

bulunmasına; 

●    COVID-19 nedeni ile bütün misafirlerin maskeleri ile gelmesine ve nikâh/ düğün 

boyunca maske kullanılmasına, 

●    Tesis girişlerinde ateş ölçümü yapılmasına ve ateşi 38 dereceden yüksek olanlar 

ile semptom gösterenler salona alınamamasına,  

●    Tören süresince ve giriş çıkışlarda sosyal mesafe kurallarına uyulmasına, 

●    Birinci derece akrabalar (anne, baba, dede, büyükanne) dışında 65 yaş üzeri kişiler 

tesise alınmamasına, (Teyze, hala, amca, dayı, kuzenler birinci derece akraba 

sayılmayacaktır) 

-Organizasyon sahipleri, başvuruları sırasında tesis işleticileri ve basım/matbaa 

faaliyeti gösteren işyerlerince bu konuda bilgilendirilmesine, 

-Organizasyon tesislerine ve basım/matbaa faaliyeti gösteren işyerlerine kararın 

tebliği ilgili belediyesince yapılmasına,. 

 

 



B-Organizasyon Tesisi/Alanı İçin Genel Önlemler: 

1.    Organizasyonlar bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık 

havada yapılmasına ve süre mümkün olduğu kadar kısa tutulmasına, yemekli düğünlerde 

yemek servisi 1 saat içinde tamamlanmasına, 

2.    Kapalı alanlarda yapılacak organizasyonlarda mekânın sağlıklı havalandırılması 

için iki düğün arasında en az 1 saatlik zaman bırakılmasına, bu süre zarfında şartlara göre 

kapı/pencere açılarak veya merkezi sistemlerle doğal hava sirkülasyonu sağlanmasına, 

3.    Akşam düğünleri 20.00-22.30, gündüz düğünleri 13.30-16.00 saatleri arasında 

yapılmasına, 65 yaş üzeri olup organizasyona katılabileceği yukarıda belirtilen kişiler, 

yalnızca söz konusu organizasyon için olmak üzere saat 20.00-22.30 arası yapılacak 

düğünlere katılabilmesine ve saat kısıtlamasından muaf olmalarına, 

4.    Organizasyonun yapıldığı tesise/alana girişte davetli tüm katılımcıların adları, 

adresleri ve iletişim bilgileri organizasyonda tesis kullanılıyorsa tesis işleticisi tarafından, 

organizasyon sahibine ait özel ya da genel bir alanda yapılıyorsa organizasyonu yapan 

tarafından kaydedilmesine ve en az 14 gün saklanmasına, yine tesis işleticisi tarafından 

organizasyonda çalışan personel de kayıt alınmasına, (Bir veya daha fazla davetli toplantıdan 

sonraki 14 gün içinde COVID-19 tanısı aldığında bu listeler İlçe Sağlık Müdürlüğü/İl Sağlık 

Müdürlüğü tarafından talep edilecektir.) 

5.    COVID-19’a yönelik önlemleri içeren bilgilendirici afişler (salon kapasitesi, 

sosyal mesafe, maske, el hijyeni bilgileri ve kurallar) organizasyonun yapıldığı tesisin/alanın 

girişlerine (giriş holü, dış cephe, giriş kapısı vb.) ve içerisinde uygun yerlerde pano vb. 

yöntemlerle asılamasına,  

6.    Tesis girişinde ve sıra oluşabilecek tüm alanlarında (büfe, lavabo önleri vb.) 

sosyal mesafenin korunmasına yönelik olarak en az 1 metre ara ile yer işaretlemeleri 

yapılmasına; davetlilerin kendileri ve çalışanlar arasındaki sosyal mesafe (en az 1 metre) 

tesis/alan girişi dâhil her alanda korunmasına, bu alanlarda önlemlere uyumun kontrolü ile 

ilgili bir personel/kişi görevlendirilmesine, bu personel/kişi sosyal mesafe ve maske 

kullanımı konusunda gerekli uyarıları yapmasına, 

7.    Güvenlikten sorumlu personel tarafından üst araması yapılacaksa 1 metreden 

yakın temas olasılığı nedeniyle tıbbi maskeye ek olarak gözlük/yüz koruyucu kullanılmasına, 

bu ekipmanlar kişiye özeldir. Vücut salgılarıyla gözle görülür bir kirlenme olasılığı yoksa 

eldiven kullanılmamasına, el hijyeninin sağlanmasına,  

8.    Asansörlerin kullanımı sınırlandırılmasına, kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin 

binmesine izin verilmesine ve bu sayı asansör girişinde belirtilmesine, asansör içerisinde 

sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre 

mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmesine,  

9.    Organizasyonun yapılacağı tesis/alanlarına maske takılarak girilmesine, girişte 

işletme sahiplerince ve kişiye ait alanda düzenlenen organizasyonlarda organizasyonu yapan 

tarafından yeterli miktarda maske bulundurulmasına, maskesiz misafirlere girişte maske 

dağıtılmasına, maske tören ve kutlamalar sürecinde de ikram sunumları hariç kesintisiz ve 

doğru şekilde (ağzı ve burnu kapatacak şekilde)(gelin, damat, nikâh memuru ve şahitler dâhil 

olmak üzere) takılması sürdürülmesine,  

10.    Genel kullanım alanlarına atık kutuları konulmasına, bu kutuların sadece maske, 

eldiven gibi malzemeler için kullanılacağı belirtilerek ve bu atıklar imha edilirken diğer 

atıklarla birleştirilmemesine, 



11.    Tesisin/alan girişinde ve içinde ve ortak kullanım alanlarında (ana salon, bina 

girişi,  kantin/kafeterya, lavabolar vb.) el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulmasına, 

kişiler organizasyonun yapıldığı yere girerken ve çıkarken el antiseptiği kullanmalarına, 

teması mümkün olduğunca azaltabilmek için antiseptik veya dezenfektan dispanserleri 

mümkünse fotoselli ya da ayakla çalışacak şekilde olmasına, bu sağlanamıyorsa dezenfektan 

görevlendirilecek bir kişi tarafından misafirlere sunulmasına,    

12.    Organizasyonun yapıldığı tesise/alana gelen ziyaretçi ve çalışanların işletme 

personeli ve şahsa ait alanda yapılan organizasyonca organizasyon sahibi tarafınca 

belirlenecek kişi tarafından temassız olarak ateşi ölçülmesine, ateş ölçen personel/kişi tıbbi 

maskeye ek olarak yüz koruyucu kullanmasına, ateşi 38 0C’dan yüksek olanlar içeri 

alınmamasına, ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan/ gelişen, 

COVID-19 tanısı alan veya temaslısı çalışanlar ve misafirler tıbbi maske takılarak COVID-19 

yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmesine,   

13.    Tesis girişindeki karşılama töreninde tokalaşma ya da kucaklama/ sarılma 

yapılmamasına, sosyal mesafenin korunmasına, tören sonrasında uğurlama ve takı 

merasiminde tokalaşma ya da kucaklama/sarılma yapılmamasına, sosyal mesafenin 

korunmasına, 

14.    Organizasyon tesisi işletmecileri, sosyal mesafe önlemlerini almakla 

yükümlüdür. Genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin sosyal mesafe planı 

hazırlanmasına, tesisin misafir kapasitesi sosyal mesafe planına göre belirlenmesine, bu 

kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilmesine ve kapasite bilgisi tesisin girişinde 

görülebilir bir yere asılmasına, tesiste/alanda 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel 

ve davetli planlaması yapılmasına, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre 

düzenlenmesine,  

15.    Organizasyon yapıldığı tesiste/alanda görevli personel dâhil 4 metrekareye 1 kişi 

düşecek şekilde planlama yapılmasına, misafirlerin oturma düzeni masalar arası en az 1,5 

metre, sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenmesine, mesafe ve oturma düzeni 

kuralları, aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafir grubu için uygulanmayacaktır.  

16.    Kullanılacaksa kokteyl vb. masaları arası en az 1,5 metre olacak şekilde 

düzenlenmesine, 

17.    Her masada yeterli sayıda en az %70 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği 

bulundurulmasına, 

18.    Yakın teması önlemek amacıyla takılar sandık ya da benzeri bir toplama 

kutusuna bırakılmasına,  

19.    Toplu fotoğraf çekimleri yapılmamasına, fotoğraf çekimleri sosyal mesafe 

kuralına uyarak çekilmesine, fotoğraf çekimi ve pasta kesimi esnasında gelin ve damat hariç 

mesafe kurallarına uyulmasına, maske kullanmak ve mesafe kuralına uymak kaydıyla 

misafirler gelin ve damatla bireysel fotoğraf çekimi yapabilmelerine,  

20.    Nikâh şekeri davetlilerle sosyal mesafe korunarak dağıtılmasına, dağıtan kişide 

maskeye ek olarak yüz koruyucu/ gözlük bulunmasına,  

21.    Organizasyonun yapıldığı tesis/alanda kişiler arasında temasa neden olabilecek 

ya da mesafe kuralına aykırılık oluşturulacak oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamasına, 

(gelin ve damat hariç). sadece misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını (canlı müzik 

dâhil) yapılmasına,    



22.    Müzik veya mevlit okuması varsa yarım saatte bir maske ve mesafe anonsu 

yapılmasına, 

C-İkramlara Yönelik Önlemler: 

1.    Organizasyon esnasında veya akabinde yemek içecek ikramı olması durumunda 

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Mayıs tarihinde valiliklere gönderilen genelge hükümlerine 

ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan COVID-19 kapsamında Restoran, Lokanta, Kafe, 

Pastane, Börekçi, Tatlıcı ve İçerisinde Yeme-İçme Hizmeti Sunan İşletmelerde Alınması 

Gereken Önlemler dikkate alınmasına, 

2.    Açık Büfe uygulanması durumunda, büfede bulunan yiyeceklerin misafirler 

tarafından alınmasını ve misafirlerin yiyeceklerle temas kurmalarını engelleyici bir cam 

siperlik bulundurulmasına, istenen yiyeceklerin önlemler dâhilinde bir görevli tarafından 

misafirlere verilmesinin sağlanmasına,   

3.    Ortak kullanımda olan çay/kahve makinası, sebil, içecek makinası ve benzeri 

cihazların ancak personel vasıtasıyla kullanımına müsaade edilmesine, 

4.    Okul bahçesinde yapılan organizasyonlarında yemek verilmesi durumunda tek 

kullanımlık malzemeler (çatal, kaşık, tabak vb.) tercih edilmesine,  

D-Havalandırma Önlemleri: 

1.    Tesis içerisinde merkezi havalandırma sistemleri bulunan tüm alanların 

havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmesine, kapı ve 

pencereler açık bırakılarak doğal havalandırma sağlanmasına ve havalandırma sistemlerinin 

kullanımı ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığının İklimlendirme Rehberinde belirtilen kurallara 

uyulmasına,  

2.    Gelin ve damadın bekleme odaları gibi alanlar için mümkünse doğal 

havalandırması olan (pencereli) odalar tercih edilmesine,  

 

E-Tesislerde Bulunan Diğer Hizmetler/Alanlar İçin Önlemler: 

1.    Vale hizmeti veriliyorsa, vale maske kullanacak ve araçlara maskesiz 

binmemesine, valelerin eldiven kullanmamasına, her araç teslim alma ve teslim etme 

hizmetinden önce ve sonra eller alkol bazlı el antiseptiği ile temizlenmesine, araçta temas 

edilen her nokta (kapı kolu, direksiyon, vites vb.) temizlendikten sonra araç misafire teslim 

edilmesine, 

2.    Tesislerin kapalı alanlarda bulunan çocuk oyun alanları kullanılmamasına, açık 

alanlardaki çocuk oyun alanlarındaki sık dokunulan yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu 

sağlanmasına, ulaşılabilir alanlarda el antiseptiği bulundurulmasına, COVID-19 bulaşma 

riskini artıracağı için 1 metreden yakın temas gerektiren aktiviteler yapılmamasına,  

3.    Tesislerde bulunan büfe/kantin/kafeteryalarda maske kullanımı, hijyen ve sosyal 

mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulmasına, buralarda tek kullanımlık bardak, tabak 

vb. malzemeler kullanılmasına, bu hizmetlerin sunumu sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından 

yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayilerde Alınması Gereken 

Önlemler”e uyulmasına, 



4.    Davetlilerin herhangi bir ödeme yapmaları gerekli olduğunda tercihen temassız 

olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları istenmesnie, 

5.    Tesislerde bulunan mescitler İçişleri Bakanlığının 22 Mayıs  tarihli genelgesi 

hükümlerine uygun olarak kullanılmasına,   

6.    Davetlileri organizasyonun yapıldığı yere taşıyacak otobüs/ minibüslerde Sağlık 

Bakanlığı tarafından yayımlanan COVID-19 Kapsamında Personel Servis Araçlarıyla İlgili 

Alınması Gereken Önlemlere uyulmasına, 

F-Tuvaletlerde Alınacak Ek Önlemler: 

1.    Tuvaletlerin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak 

düzenlenmesine, düzenlenememesi halinde uygun şekilde paravan konularak giriş kapıları 

açık tutulmasına, iç ve dış kapıların kollarının sık sık dezenfeksiyonu sağlanmasına, ayrıca 

tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu ve çöp kutusu bulundurulmasına 

ve teması mümkün olduğunca azaltabilmek için muslukların, sıvı sabun ünitelerinin 

mümkünse fotoselli olmaları sağlanmasına, el kurutma cihazlarının kullanılmamasına,  

2.    Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmasına ve devamlılığının sağlanmasına, 

(antiseptik içeren sabuna gerek yoktur.)  

3.    Tuvaletlerde bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmasına,  

G-Görevli Personele Yönelik Önlemler:  

1.    Personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda 

bilgilenmesi sağlanmasına,  

2.    Bir organizasyonda hizmet veren ve ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum 

sıkıntısı belirtileri olan/ gelişen çalışanlar tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden 

değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmesine, bu durumun tüm personele 

bildirilmesine, temaslılar il/ ilçe sağlık müdürlükleri tarafından Sağlık Bakanlığı tarafından 

hazırlanan COVID-19 Rehberine göre yönetilmesine,  

3.    Düğün mekânının yönetimi tarafından personele belirli periyotlar halinde ve 

herhangi bir şüpheli durumun varlığı (yüksek ateş, öksürme, nefes daralması, koku alma 

duyusunda kayıp, halsizlik vb.) halinde Koronavirüs (COVID-19) testi yaptırılmasına, 

sonuçlar kayıt altına alınarak muhafaza edilmesine, test sonucu pozitif çıkan ya da test 

sonucu pozitif biriyle temaslı olması nedeniyle takibe giren, test sonucu pozitif olup iyileşen 

ancak son negatif test sonucundan itibaren 14 günlük takip süresi geçmeyen ve kendisi veya 

birlikte yaşadığı kişinin şüpheli durumda olması nedeniyle test yaptırılan personelin test 

sonucu alınana kadar çalışmasına kesinlikle müsaade edilmemesine, 

4.    Tesislerde çalışan personel için yeterli miktarda koruyucu ekipman 

bulundurulmasına, tüm personel, çalışma esnasında çalışma alanının gerektirdiği tıbbi/ bez 

maske, yüz koruyucu şeffaf siperlik vb. kişisel koruyucu ekipmanı kullanmasına, personelin 

tümü kuralına uygun (ağız ve burun kapalı olacak şekilde) maske takmasına, maske 

nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesine, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el 

antiseptiği kullanılmasına,  

5.    Personelin giriş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörlerle ya da 

temassız ateş ölçerlerle yapılması ve bu veriler günlük olarak kayıt altına alınması ve asgari 

14 gün süreyle saklanmasına, ayrıca personelin birlikte yaşadığı kişilerin de koronavirüs 

(COVID-19) açısından izlenebilmesi için personelden bu kapsamda bilgi alınmasına, 



personel de kendisinde veya birlikte yaşadığı kişilerde Koronavirüs (COVID-19) 

semptomlarını görmesi halinde bu durumu vakit kaybetmeksizin işletme yöneticisine 

bildirmesine, 

6.    Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanmasına,  

7.    Personel girişinde, el dezenfeksiyonu veya antiseptiği bulundurulmasına, 

8.    Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmasına, el hijyenini sağlamak için, 

eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmasına, su ve sabunun olmadığı durumlarda 

alkol bazlı el antiseptiği kullanılmasına, (Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, 

normal sabun yeterlidir.)  

9.    Personel, dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi koruyacak ve 

maske takmayı sürdürmesine,  

10.    Görevli personelin tuvalet, dinlenme, ortak yemek ve sosyal alanları mesafe 

koşullarına göre düzenlenerek (bu konuda gerekirse yer işaretlemeleri, şerit, bariyer vb. 

düzenlemeler yapılacak) bu alanların kapasitesi belirlenecek ve belirlenen kapasiteye uygun 

olacak şekilde personelce kullanımına müsaade edilmesine, bu alanların temizliği ve 

kurallara uygun şekilde dezenfeksiyonu düzenli olarak sağlanarak ve buralarda alkol bazlı el 

antiseptiği/dezenfektanı bulundurulmasına,  

11.    Personel otobüs/minibüslerde Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan COVID-

19 Kapsamında Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemlere uyulmasına,  

 

Ğ-Tesislerin Temizliğine Yönelik Önlemler 

1.    Tesislerin temizliği günlük olarak genel temizliğine uygun olarak yapılacak ve 

kapalı alanlar düzenli şekilde havalandırılmasına,  

2.    Tesis/alanın temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, kolların 

dayanıldığı yerler, masalar, sandalye kolçakları) temizliğine dikkat edilmesine, “bu amaçla, 

su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım 

küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipokloritCas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor 

bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen 

bir dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum 

hipokloritCas No: 7681-52-9) kullanılacaktır.”  

3.    Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz 

yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyonun sağlanmasına,  

4.    Yüzeylerin dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri 

içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey 

dezenfektanları da kullanılmasına,  

5.    Temizlik yapan personel tıbbi maske ve eldiven kullanmasına, temizlik 

sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp pedallı, kapaklı çöp kutusuna atması, 

yıkanabilir bez maske kullandıysa yenisiyle değiştirmesi ve ellerini en az 20 saniye boyunca 

su ve sabunla yıkaması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda el antiseptiği kullanması 

sağlanmasına,  



-Bahsi geçen faaliyetlere ilişkin daha önce alınan Hıfzıssıhha Kurul Kararlarının ilgili 

düzenlemeleri bu karar ile geçersiz olmasına, 

Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi 

gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri 

gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 

195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılmasına 

Oy birliğiyle karar verilmiştir. 

. 

 


