
 

  

 

SAMSUN İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

 

Samsun Ġl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. 

maddesine istinaden Vali Dr. Zülkif DAĞLI başkanlığında 28/08/2020 tarihinde Ġlimizde 

Coronavirüs’e (COVID-19) karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere 

toplanmıştır. 

 

GÜNDEM: 

 

Ġlimizde halkımızın toplu olarak bulunabileceği değerlendirilen düğün, nişan ve sünnet 

eğlenceleri, taziyeler, mevlitler ve olası diğer faaliyetlerde alınacak ek tedbirlerin 

görüşülmesi. 

   

KARARLAR: 

 

 

Ġlimizde COVID-19 salgınıyla mücadelede herhangi bir aksamaya meydan vermeden 

uygulanan maske kullanımı, fiziksel mesafe ve hijyen kuralları, salgının yayılım hızını 

düşürmüş ve bununla birlikte vaka sayısının da azalması ile 01 Haziran 2020 tarihinden 

itibaren Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun önerileri ve Ġçişleri Bakanlığı’nın 

genelgeleri doğrultusunda bir çok faaliyet alanı / iş kolunda alınan yasaklamalar ve 

kısıtlamalar tedrici olarak kaldırılma yoluna gidilmiştir. Bu amaçla ilimizde vatandaşların 

toplu olarak bulunabileceği değerlendirilen organizasyonların da Kurulumuzca belirlenen 

kurallar doğrultusunda tekrar yapılabilmesine karar verilmişti.  

Gelinen noktada son zamanlarda, sosyal mesafenin korunamaması, maske 

kullanımında hassasiyetin azalması ve hijyen kurallarının uygulanmasında yaşanan aksamalar 

sonucunda vaka sayılarının artması nedeniyle, kısıtlaması esnetilen ya da kaldırılan düğün, 

sünnet düğünü, kına gecesi, gelin alma, konvoy oluşturma, taziye ve mevlitler vb. 

vatandaşların birlikte bulunmaları olasılığı bulunan faaliyetlerde kısıtlama / yasaklama 

kararlarının, salgının yayılma hızını düşürmek, istenmeyen sonuçlarını engellemek ve en 



nihayetinde de toplum sağlığını korumak amacıyla tekrar uygulamaya koyulması zorunluluğu 

ortaya çıkmıştır. 

Bu kapsamda;  

• Ġlimizde Sünnet törenleri, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade 

edilmemesine,   

• Ġlimizde gerçekleştirilecek taziye ve mevlit programları gibi vatandaşların 

toplu olarak bulunacağı öngörülen faaliyetlerin yasaklanmasına, 

• Düğün salonlarında sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına 

uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına, 

• Ġlimizde gerçekleştirilecek düğün ve nikâhlarda paketli su servisi hariç 

yiyecek ve içecek ikramlarının yasaklanmasına, 

• Gelin ve damadın birinci ve ikinci derecede yakını olmayan 65 yaş üstü ve 

15 yaş altı vatandaşların düğün ve nikâh törenlerine katılmasına müsaade 

edilmemesine,  

• Düğünlerde oyun / dans gibi etkinliklere kesinlikle izin verilmemesine,  

• Düğün veya nikâh merasimine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta 

vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık 

verilmesine, 

• Düğün ve nikâhlarda Kurulumuzun 25/06/2020 tarih ve 81 sayılı 

toplantısında alınan kararlara, 07/07/2020 tarih ve 92 sayılı toplantısında 

alınan kararlara, 08/08/2020 tarih ve 103 sayılı toplantısında alınan kararlara 

ve 14/08/2020 tarih ve 106 sayılı toplantısında alınan kararlara uyulmasına,  

• Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun hazırlayıp 

“https://covid19bilgi.saglik.gov.tr” internet adresinde yayınlanan Salgın 

Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde bulunan “58. NİKÂH VE 

DÜĞÜNLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER” başlığı altındaki 

kural ve önlemlerin alınmasına ve bu kural ve önlemlerin eksiksiz bir şekilde 

uygulanmasına, kural ve önlemlere uyulmasına azami derecede özen 

gösterilmesine, 

 

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci 

maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre 

Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/


Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi 

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 

Toplantıya katılan üyelerce oy birliği ile karar verilmiştir. 


