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İlçe Hıftıssıhha Komisyonu 15to6l2o20 pazartesi günü Söğülü Kay.lakamı Kaynarca

Kaymakam V. Esengül KORKÜAZ ÇiÇEKLİ başkanlığında toplanaıak aşağıda isimleri ve imzalan

buhınan üyelerden teşekkül etmiş olup, yazılı olan.kararlar,oybirliği ile ahnmıştır.*... 
,

Koron'aviriis salğınırun gorİılaugiı- andan itibaren, Sağlık Bakanlığı. ve Bilim Kurulunun

oneiiıeri, Sayın C"umhurbişkanıın'ızın talimatları doğrultusunda . 
saJgının/bulaşın toplum

;rİ,ğ; ;; nriu auz"ni uç,.,ndun oluşturduğu ıiski yöneime, sosyal izolasyo.nu temin, giivenli
.İr"?"yi t"--a ,e yayılım hızını kontrol u'İtrnda tut.uk amacıyla birçok tedbir karan alınarak

uygulamaya geçirilmiştir.

Alınan tedbirler sonucunda virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artrş

t rzrnrn Juşuş" geçmesi yönünde kaydehilen olumlu gelişmeler doğrultusunda 
. 
kontlollü

.".."iı"şri.' stıiecine göçihiş, Sayın Cumhurbaş\anımızın Başlanlığında 09.06.2020
turıı,i"a" İopı-- cumtıuİtal<anlİğı Kİbinesinde Bilim'Kurulunun önerileri doğrultusunda nik6h

salonlannın 15 Haziran 20İ0 talihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet

vermeye başlayabilecekleri karan alınmıştır.

Bu kaosamda nik6h merasimi için kullanıIacak mekAnlann faaliyetlerine izin veren mevzuat

htıktlmleri (işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve

gııvenligine ilİlkin tedbirlere ilave olarak aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması gerekmektedir-

l. Nikahlar, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca açrk havada
yapılacak ve si.ire miimkiin olduğu kadar kısa tutulacaktıı.

2. Nikah merasimi yapılacak mek6nların işletmecileri tarafindan genel kullanım
alanlarına ve oturma dtızİnine ilişkin mesafe planı hazırlanacak, tesisin misafir _kaPasitesi
mesafe planrna göıe belirlenecek, bu kapasiteye uygun sayıda, misafiı kabul edilecek ve

kapasite 
'bilgisi tösisin girişinde görülebiliı bir yere asılacaktır. Hazırlanan plan çerçevesinde

mökanrn giiişlerinde ve sira oluşabilecek her noktada mesafeyi sağlamaya yardımcı yer
işaretlemeleri yapılacaktır.

3. Kurallar, mesafe, maske kullanımı ve temizlik uygulamalarına ilişkin bilgilendirme
afişleri nikAh yapılacak mekanlann girişlerine ve içerisinde uygun yerlere asılacaktlr.

4. Misafırlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak, 38 Oc'den yüksek olanların en

yakın sağt* kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacaktır.

5. Mek6n girişlerinde dezenfektan/el antiseptiği bulundurulacak ve misafirlerin ellerini
dezenfektarı/el antİseptiği ile temizlemelerinden sorıra içeri girişleri sağlanacakür.

6. Nikah yapılacak mekdnlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince mekAnın
girişinde yeterli miktarda maske bulundurulacak, maskesiz misafirlere mekAn girişinde
İıaske dağıtılacaktır. Nik6h merasimi sürecinde de maske takılması (gelin. damat. nik6h
memuru ve şüitler dAhil) sağlanacaktır.

7. NikAh Merasimi Yapılacak Mek6nlaı;

A. Yemelç kokteyl vb. ikram yapılarak nikAh merasimi diizenlenen mekinlarda;
. Misafırlerin oturma diizeninde masalar arz§ı en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 cnr

olacak şekilde diizenlenecektir. }

. Mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı evde oturan'çekirdek aileden olan misafir
grubu için uygulanmayacaktır.
. Her masada yeterli sayıda en az vo7 0 alkol içeren koloriya veya el antiseptiği

l



bulundurulacaktır.
. Nikah esnasında veya akabinde yemek, ikram, kokteyl vb. olması durumunda
30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı Genelgemizin ilgili hiikiimlerine uyulacaktır,

B. Nikah salonu olarak kullanılan masa§ız (sandatye/koltuk düzeni olan)
mek6nlarda;
. sabit sandalye/koltuk düzeni olan nik6h mekönlarında oturma düzeni bir
sandalye/koltuk boş olacak şekilde misafir kabul edilebilecektir.
. sabit sandalye/koltuk düzeni olmayan nik6h mek6nlarında oturma düzeni
sandalye/koltuklaı aıası l metre mesafe olacak şekilde misafir kabul edilebilecektir.

8. Gelin ve damadın bekleme odalan gibi alarılar için miimkünse doğal havalandırma_sr olan
(pencereli) odalar tercih edilecektir.

9. Nikah merasiminde karşılama, uğurlama ve takı töreninde tokalaşma ya da temasa

neden olan davranışlardan uzak durulacak ve mesafe korunacaklır.

10. Takl merasimi, hediyelerin salonun uygun bir yerine konulacak sandık vb. bir
toplama kutusuna konulmasr şeklinde yapılacaktır.

11. Toplu fotogıaf çekimleri yapılmayacak, fotoğraf çekimi ve pasta kesimi esnasında gelin
ve damat hariç mesafe kuralına riayet edilecektir.

12. Nikah yapılan mekanlardaki ortak kullanım alanlarında (ana salon, bina girişi.
kantiıı/kafeteıya, 

-lavabolar 
vb.) el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulacak, teması

mtimkiin olduğıınca azaltabilmek için bunlann mi.imkiinse fotosellİ olmalan sağlanacaktır.

13. Aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafirler için ortak kullanım alanlannda
(oturma diizeni dAhil) mesafe şarı aranmayacaktrr.

14. Bu Genelge kapsamında nik6h yapılacak mekön|arda temasa neden olabilecek
dans/oyun vb. aniaçla miizik yayını (canh müzik dAhil) yapılmayacakür.. Ancak sadece
misafirİerin dinlemesİne yönelik müzik yayınr (canlı müzik d6hil) yapılabilecektir.

15. Nikah mekönı btinyesinde bulunan mescitler 22/0512020 tarihli ve 8357 sayılı
Genelge hi.ikiim-lerine uygun olarak kullaruma açılabilecektir.

16. Genel tuvaletlerin giriş kapısı miimkiinse otomatik kapı sistemi o]arak _düzenlenecek,
dtDenlenememesi halinde uyğun 

-şekilde 
paravan konularak giriş kapılan açık tutulacaktır.

Ayrıca tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kAğldı, k6ğıt havlu_ ve çöp kutusu
bulundurulacak ve teması mümkün olduğunca azaltabilmek için muslukların, sıvı sabun
iinitelerinin mtımkiinse fotoselli olmalan saglanacaktır. El kurutırıa cİhazlanrun kullanımına izin
verilmeyecektir.

17. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan alanlarrn havalandırması doğal hava
sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, kapı ve pencereler açık bırakılarak doğal
havalandırma saglanacak vİ havalandırma sistemlerinin kullanımı ile ilgili olarak Sağhk
Bakanlığırun İklimIendirme Rehberinde belirtilen kurallara uyulacaktır.

18. Kapalı alanlarda yapılacak nik6h merasimlerinde mekinın sağlıklı havalandırılması için
iki nik6h merasimi arasrnda en az 15 dakikalık zaman bırakılacak, bu süre zarfında şartlara
göre kapı/pencere açılarak veya merkezi sistemlerle doğal hava sirkülasyonu sağlanacaktır.

19. Genel kullanım alanlarına atrk kutuları konulacak, bu kutuların sadece maske,
eldiven gibi temizlik malzemeleri için kullanılacağı belirtilecek ve bu atıklar imha ediliıken diğer
atıklarla birleştirilmeyecektir.

20. Nikeh yapılacak kapalı mekAnlarda bulunan çocuk oyun alanlan kapalı olacak, açık
mekanlarda bulunan çocuk oyun alanlarındaki sık dokunulan yüzeylerin temizlik ve
dezenfeksiyonu sağlanacaktır. Ulaşılabilir alanlarda e} antiseptiği bulundurulacaktır.
COVID_ 19' bulaşma ıiskini artıracağı için 1 metreden yakın temas gerçktiren aktiviteler
yapılmayacalıiıı.

2l. Park hizmetinin verilmesi halinde araçta temas edilen,her nokta (kapı kolu,



direksiyon, vites vb.) temi2lendikten sonra araç misafıre teslim edilecektir.

22. Asansörlerin kullanımı srnırlandrrılacak, kapasitesinin üçte biri saYıda kiŞinin

uinmesine izin verilecek ..r" bu ,uy, asansör giiişinde belirtilecektir. Asansör içerisinde

."r"r"vı 
-t"ir.ak 

amacıyla kişileiin durması 
-gereken alanlar, aralarında en az l metre

mesafe blacak şekilde yer işaretleriyle belirlenecektir.

23. Valilik/Kaymakamlıklarca, nikih merasimlerine ilişkin. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs

siıi- n*"i, Giii Bakanııkıar iie yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı/yapacağı tüm

Jü;;;i;;;i;; İatip eaiıeıek Jygulama gözden geçirilecek ve gerekIi hallerde
giincellenecektir

24. Nik6h Yapılacak Mekintarda Görevli Personele Yönelik Onlemler
. Personelin CoVID-l9'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda

bilgilenmesi sağlanacaktır.
. personel girişinde, el dezenfeksiyonu veya antiseptiği bulundurulacaktır.
. personelin giriş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörleile ya da

temassıi ateş olçerlErle' yapıiacak ve bu veriler giınli.ık olarak kayıt altına alınacak ve

*gaİl lq gıın stıreyıe iakıanacaktr.. Aynca peisonelin birlikte yaşadığı kişilerin de

t"i"r""id (covıa]rğ) 
-açısından 

izlenebilmesi için personelden bu kapsamda bilgi
alınacaktır.

.Ateş,öksürük,burunakıntısı,solunumsıkıntısıbelirtileriolan/gelişen
çaışaıar iı6ti maske 

'tahlarak CoV1p_19 yöniinden değerlendirilmek tizere sağlık

kuıumuna yönlendirilecektir.
. Mekanlarda çahşan personel için yeterli miktarda koruyucu ekipman

bulundurulacaktır. ıtim ierso'nel, çalış-a ejnasında çalışma alanının ger€ktirdiği

tıbbi/bez maske, yüz köruyucu- ş'effif siperlik vb. kişisel_ koruyucu. ekipmanı
irıı-u.uttrr(vast" ne-ı"riiı.çe ya da kiilendikçe değiştirilecek, yeni maskenin

takrlması esnasında ise el temizliğine özen gösterilecektir,),

, personel kıyafetlerinin giiıııliik temizliği sağlarıacaktır,
. personel, el temizliğine dikkat etmesi konusunda sürekli uyarılacaktır (El

temizliğini sağlamak için ellerin enaz20 saniye boyunca su.ve.sabunla yıkanacağı, su ve

sabunı1İ olmİdıgı durumlarda alkol bazlı el antiseptiğinin kullanılacağı hususu esas

alınacaktır.).
. Nikah yapılacak mekantarda görevli personelin tuvalet, dinlenme, ortak

yemek ve ,o.yj uiunüu,, mesafe koşullaıina göre tiizenlenerek (bu kon ,!ta gerekirse yer

İş-"ı"."ı".i, şerit, bariyer vb. ' diizenleıİeler yapılacak) bu alanların kaPasitesi

b'elirlenecek ve'belirlenen kapasiteye uygun olacak şekilde personelce kullanımına
müsaade edilecektir. Bu alanlirın- iemizliği ve kuraIlara uygun şekilde
J"i"ni"ı.riyon" düzenli olarak sağlanacaktır. Ayrıca buralarda alkol bazlı el

arıti septiği/dezenfekiaru bulundurulacaktır.
. personel, kendisinde veya birlikte yaşadığı kişilerde koronavirüs (covid_l9)

semptomlannı görmesi halinde 
- 
bu durumu vakit kaybetmeksiziı mek6n yöneticisine

bildirecektir.
. Nikah yapılacak mekan yönetimince personele belirli periyotlarla ve heüangi bir

şüpheli durumun varlığı (ytlksek ateş, 
-öksürme, 

nefes . dar_alması., koku alma
hu'yusunda kayıp, halsiiiik 

'vu.; tııinae Koroıavirüs (Covid_ 19) 
. 
testi yaptırılacak,

soİuçlar kayıt'aİtİna alınarak edilecek, test sonucu pozitif çıkan ya da test

,onuiu poritif biriyle temaslı olması nedeniyle takibe FPl, t9sj sonucu pozitif olup

iyileşen'ancak son negatif test sonucundan itibaıen l{_ günltlk takip siiresi geÇmeYen ve
("ndiri ,"yu birlikĞ yaşadığı kişinin şüpheli öurumda olması. nedeniyle test

yaptr.ılan İersonelin tğst- soİucu alınana kadar çalışmasına kesinlikle müsaade

edilmeyecektir.



Konuhakkındagereklihassasiyetin.göste4lerekuygılamanınyukarıdabelirtilençerçevede
eksiksiz bir şekilde yerine g;iriı#".ıniri saglanma.,.. 1eobiii"." ,yrnuyunlarla ilgili Umumi

Hıfzıssıhha Kanununun 282 "#';;;;ri g."r"ei";" iaari para cezasi verilmesi, 
. 
aykınlığın

durumuna göre Kanunun iıgiıi 
"_;;;i..i, gEi"gi.p işlem y,apılması, konusu suç.leşkil eden

dawanışlara ilişkin Tiirk c"i"'r#r.r.ri lğiT.;i mJao"sı'ı,ipsa'',ında gerekli adli işlemlerin

başlatılmasına,

l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir,
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