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İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi 07.07.2020 tarihinde Vali Yardımcısı Kırıkkale Vali 

Vekili Emin ALICI  Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımı ile toplanarak 

aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde toplumsal yaşamın her 

aşamasında temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının en üst düzeyde uygulanması 

gerekliliği aşikardır. 

Bu noktada son zamanlarda asker uğurlaması, düğün/nikah merasimleri ve özellikle 

turizm bölgelerinde canlı müzik eşliğinde yapılan eğlence etkinliklerinde temizlik, maske ve 

fiziki mesafe kurallarının ihlal edildiği gözlenmektedir. 

Pandemi koşullarını ihlal edici bu tür faaliyetlere/etkinliklere hastalığın yayılmaması 

için kesinlikle müsaade edilmemesi gerekmektedir. 

 

Bu doğrultuda; 

 

1- Özellikle turizm beldelerinde bulunan ve canlı müzik eşliğinde umuma açık eğlence 

yerine dönüşen lokanta/restoran vb. yerlere yönelik denetim faaliyetlerinin sıklaştırılmasına, 

 

2- Askerlik şubelerinden sevk belgelerini alan askerlik yükümlülerine “pandemi 

kurallarına aykırılık taşıyan asker uğurlaması, asker eğlencesi, konvoy gibi etkinliklerde 

bulunmayacağına” dair taahhütname alınmasına, 

 

3- Hastalığın yayılma ihtimalinin yüksek olduğu kalabalık ortamlarda kontrolün 

sağlanabilmesi amacıyla ilimizde bayrak merasimi, kına gecesi, gelin alma gibi etkinliklerle 

üç güne kadar uzayabilen sokak ve salon düğünlerinin tek gün ve gün içerisinde en fazla 6 

saat ile sınırlı olmak ve en geç 23:00’da bitirilmesi şartıyla izin verilmesine, 

 

4- Düğün ve nikâhlarda temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil 

edecek şekilde oyun oynanması, kontrolsüz kalabalıkların bir araya gelmesi gibi hususlara 

yönelik tedbirlerin artırılmasına, 

5- Düğün sahipleri tarafından düğün organizasyonu öncesi Kolluk Kuvvetlerine 

(Emniyet Müdürlüğü / Jandarma) başvurularında alınan izin belgesi, “Köy/Sokak 

Düğünlerine İlişkin Taahhütname”ye ek olarak Düğün kurallarını içeren (Takı merasimi, 

sosyal mesafe, fotoğraf çekimi vb.) “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde” yer 
alan kuralların vatandaşlara tebliğ edilmesine,  

6- Emniyet, Jandarma ve Belediye ekiplerince düğünlere sık ve düzenli olarak 

denetlemede bulunularak kararlara aykırı durumlarda gerekli işlemlerin yapılmasına,  
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Yukarıda belirtilen kurallara uymayan vatandaşlara 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


