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Karar No : - 34 -  

Karar Tarihi : 03/09/2020  

Kararın Konuları : Yeni 2019-nCoV Hastalığı  

 

Isparta ili, Sütçüler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 03.09.2020 Cuma günü, saat 09:00’da 

Kaymakam V. Göktuğ Kaan AYAZ başkanlığında toplandı. 

Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının, kamu 

düzeninin bir parçası olan kamu sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetmek amacıyla Sağlık 

Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları 

doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir.  

Gelinen noktada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet 

edilmemesi, hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığının riske atılması nedeniyle; 

düğün, nişan, sünnet düğünü, kına gecesi gibi vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bir araya 

geldikleri etkinliklere ilişkin Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun 02.09.2020 

tarihli toplantısında alınan tavsiye kararı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları 

doğrultusunda aşağıdaki kararların Valiliklerimizce alınması gerektiği değerlendirilmiştir. 

Bu çerçevede, Salgının yayılım hızının azaltmak, salgının kalabalık ortamlardaki 

yayılım hızı göz önünde bulundurularak, 04.09.2020 tarihinden itibaren;  

1- Sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade 

edilmemesine, 

2- Ancak nikâh merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikâhların en fazla 1 

saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına, 

3- Nikâh merasimi şeklinde düğün veya nikâh yapılacak düğün salonlarında, 

sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun 

pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına, 

4- Nikâh merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikâhlarda oyun oynanması/dans 

edilmesine ve toplu yemek verilmesi de dâhil olmak üzere her türlü yiyecekiçecek 

servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına hiçbir şekilde müsaade 

edilmemesine, 

5- Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri 

vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikâh törenlerine katılmasının 

yasaklanmasına, 

6- Nikâh merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikâh törenlerine en az bir kamu 

görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine 

ağırlık verilmesine, 

7- İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan 

temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra düğün ve nikâhlarda, bu karar ile 

düzenlenen hususlar dışında İl Hıfzıssıhha Kurulunun almış olduğu kararlar ile Sağlık 

Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve 

tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine, 

8- Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve 

belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip 

edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,  

 

Alınan bu kararın bilgi için Kaymakamlık Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına 

ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 03.09.2020 
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 İMZALI        İMZALI  

           BAŞKAN            ÜYE 

 

 

 

  

   Göktuğ Kaan AYAZ                                                 İsmail YURDABAK  

                    Kaymakam V.                                                        Belediye Başkanı 

 

 

 

            İMZALI              İMZALI                   İMZALI  

   ÜYE               ÜYE                      ÜYE  
 

 

 

 

       Dr. Serkan KÖSE                       Muhtasım TOPRAK                     Mustafa DANIŞMAN  

İlçe Hastanesi Başhekimi V.     İlçe Tarım ve Orman Müdürü V.          İlçe Milli Eğitim Müdürü 

 

 

          İMZALI                                        İMZALI                                            İMZALI  

              ÜYE                                              ÜYE                                                   ÜYE 

 

 

 

 

    Zübeyir KARAKOÇ                       Ramazan KUŞCU                                 Hüseyin ÖCAL  

   İlçe Emniyet Amiri V.                İlçe Jandarma Komutan V.                        İlçe Malmüdürü V.  

 

 

             İMZALI                                  İMZALI                                              İMZALI  

                 ÜYE                                         ÜYE                                                    ÜYE  

 

 

 

 

         Beytullah ÇELİK               Süleyman Sabri ÜÇYILDIZ                     Sadık ALTUNBAŞ  

            İlçe Müftü V.                Gençlik ve Spor İlçe Müdürü V.                     Serbest Eczacı 

 


