T.C
BOLU VALİLİĞİ
GEREDE KAYMAKAMLIĞI
İLÇE HIFZISSIHHA KURULU

KARAR TARİHİ : 17/06/2020
KARAR SAYISI : 35

İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu ilçemiz Kaymakamı Cengiz ÜNSAL’ın başkanlığında
aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin katılımları ile 17.06.2020 tarihinde saat ll:3 0 ’da
toplanmıştır.
Yapılan toplantıda;
Koronavirüs salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının
azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda
kontrollü sosyal hayat sürecine geçilerek, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 09.06.2020
tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda nikâh
salonlarının 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet
vermeye başlayabilecekleri kararı alındığı teyid edildi.
T.C. İçişleri Bakanlığı 15.03.2020 tarih ve 5240 sayılı genelgesi ve İlçe Hıfzıssıhha
Kurulunun 16.03.2020 tarih 4 nolu kararlarıyla:
Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın çok
yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı değerlendirilen;
nişan/düğün salonu, kır bahçesi vb. yerlerin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine 16.03.2020
Pazartesi 24:00 itibariyle durdurulduğu.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 20.03.2020 tarih ve 74221 sayılı yazısı ve İlçe
Hıfzıssıhha Kurulunun 27.03.2020 tarih 9 nolu kararıyla; nikâh işlemleri ile ilgili hususların
düzenlendiği,
T.C. Sağlık Bakanlığı 13.03.2020 tarih E.535 sayılı yazısı ve İlçe Hıfzıssıhha Kumlunun
26.03.2020 tarih 8 nolu kararıyla, hasta ziyaretlerinin düzenlendiği,
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 03.06.2020 tarih 30 nolu kararıyla, minibüsler, dolmuşlar,
halk otobüsleri, belediye otobüsleri ile ilgili araçlara koltuk sayısı kadar müşteri alındığı, ayakta
yolcu alınmadığı hususları karar altına alınmıştı.
Bu defa İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72
inci maddeleri uyarınca:
A. Minibüsler, dolmuşlar, halk otobüsleri, belediye otobüslerini ailece ya da bir grup olarak
kullanmak isteyip, koltuk sayısı kadar müşteri alındığı için araca binemeyen aile fertleri
olabildiği görüldüğünden maske, mesafe kuralı ve temizliğe riayet etmek ve en fazla 5

kişi olmak şartıyla ayakta yolcu alınabilmesine,

B. îlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 26.03.2020 tarih 8 nolu kararıyla düzenlenen hasta
ziyaretlerinin T.C. Sağlık Bakanlığından Bilim Kurulu tavsiyeleri üzerine gelen yazılarla
düzenlenmesine.
C. T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 13.06.2020 tarih 9430 sayılı genelgesi gereğince;
Nikâh merasimi için kullanılacak mekânların faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri
(İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerine ilave olarak;

1. Nikâhların, bulaşma riskini azaltmak amacı ile mümkün olduğunca açık havada
yapılmasına ve sürenin mümkün olduğu kadar kısa tutulmasına,
2. Nikâh merasimi yapılacak mekânların işletmecileri tarafından genel kullanım
alanlarına ve oturma düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanmasına, tesisin misafir
kapasitesinin mesafe planına göre belirlenmesine, bu kapasiteye uygun sayıda
misafir kabul edilmesine ve kapasite bilgisi tesisin girişinde görülebilir bir yere
asılmasına, hazırlanan plan çerçevesinde mekânın girişlerinde ve sıra
oluşturabilecek her noktada mesafeyi sağlamaya yardımcı yer işaretlemelerinin
yapılmasına,

3. Kurallar, mesafe, maske kullanımı ve temizlik uygulamalarına ilişkin
bilgilendirme afişlerinin nikâh yapılacak mekanların girişlerine ve içerisinde
uygun yerlere asılmasına,
4. Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümlerinin yapılmasına, 38 dereceden
yüksek olanların en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesine,
5. Mekân girişlerinde dezenfektan/el antiseptiği bulundurulmasına ve
misafirlerin ellerini dezenfektan/el antiseptiği ile temizlemelerinden sonra içeri
girişlerinin sağlanmasına,
6. Nikâh yapılacak mekanlara maske takılarak girilmesine, işletme sahiplerince
mekanın girişinde yeterli miktarda maske bulundurulmasına, maskesiz
misafirlere mekân girişinde maske dağıtılmasına, nikâh merasimi süresince de maske
takılmasının (gelin, damat, nikah memuru ve şahitler dahil) sağlanmasına,

7. Nikâh merasimi yapılacak mekânlar;
a. Yemek kokteyl ve benzeri ikramı yapılarak nikâh merasimi düzenlenen
mekânlarda:
•

Misafirlerin oturma düzeninde masalar arası en az 1,5 metre,

sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenmesine,
•

M esafe ve oturm a düzeni kuralları, aynı evde oturan çekirdek

aileden olan misafir grubu için uygulanmamasına,

Her masada yeterli sayıda en az %70 alkol içeren kolonya veya
el antiseptiği bulundurulmasına,

•

Nikâh esnasında veya akabinde yemek, ikram, kokteyl vb.
olması durumunda T.C. İçişleri Bakanlığımın 30.05.2020 tarih ve
8556 sayılı genelgesi, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 01.06.2020 tarih
28 nolu kararı hükümlerine uyulmasına,

b. Nikâh salonu olarak kullanılan masasız (sandalye/koltuk düzeni olan)
meânlarda;
• Sabit sandalye/koltuk düzeni olan nikâh mekânlarında oturma
düzeni bir sandalye/koltuk boş olacak şekilde misafir kabul
edilmesine,
•

Sabit sandalye/koltuk düzeni olmayan nikâh mekânlarında
oturma düzeni, sandalye/koltuklar arası İm mesafe olacak
şekilde misafir kabul edilmesine,

8. Gelin ve damadın bekleme odaları gibi alanlar için mümkünse doğal havalandırması
olan (pencereli) odalar tercih edilmesine,

9. Nikâh merasiminde karşılama, uğurlama ve takı töreninde tokalaşma ya da
temasa neden olan davranışlardan uzak durulmasına ve mesafenin
korunmasına,
10. Takı merasimi, hediyelerin salonun uygun bir yerine konulacak sandık vb. bir
toplama kutusuna konulması şeklinde yapılmasına.
11. Toplu fotoğraf çekimleri yapılmamasına, fotoğraf çekimi ve pasta kesimi
esnasında gelin ve damat hariç mesafe kuralına riayet edilmesine,
12. Nikâh yapılan mekânlardaki ortak kullanım alanlarında (ana salon, bina girişi,
kantin/kafeterya, lavabolar vb.) el antiseptiği veya dezenfektan
bulundurulmasına, teması mümkün olduğunca azaltabilmek için bunların
mümkünse fotoselli olmalarının sağlanmasına.

13. Aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafirler için ortak kullanım alanlarında
(oturma düzeni dahil) mesafe şartı aranmamasına,
14. Bu kararlar kapsamında nikâh yapılacak mekânlarda temasa neden olabilecek
dans/oyun vb. amaçla müzik yayını (canlı müzik dahil) yapılmamasına, sadece
misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını (canlı müzik dahil) yapılmasına,

15. Nikâh mekânı bünyesinde bulunan mescitlerin T.C. İçişleri Bakanlığı'nın
22.05.2020 tarih 8357 sayılı genelgesi ile ilimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizce
alman 27.05.2020 tarih 35 nolu karar hükümlerine uygun olarak kullanıma

açılabilmesine.
16. Genel tuvaletlerin giriş kapısı mümkünse otomatik kapı sistemi olarak
düzenlenmesine, düzenlenememesi halinde uygun şekilde paravan konularak giriş
kapılarının açık tutulmasına, tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kağıdı, kağıt
havlu ve çöp kutusu bulundurulmasına ve teması mümkün olduğunca
azaltabilmek için muslukların, sıvı sabun ünitelerinin Mümkünse fotoselli
olmalarının sağlanmasına, el kurutma cihazlarının kullanımına kesinlikle izin

verilmemesine,
17. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan alanların havalandırmasının doğal
hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmesine, kapı ve pencereler
açık bırakılarak doğal havalandırma sağlanmasına ve havalandırma
sistemlerinin kullanımı ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'nın iklimlendirme
rehberinde belirtilen kurallara uyulmasına,

18. Kapalı alanlarda yapılacak nikâh merasimlerinde mekânın sağlıklı havalandırılması
için iki nikah merasimi arasında en az 15 dakikalık zaman bırakılmasına hu süre
zarfında şartlara göre kapı pencere açılarak veya merkezi sistemlerle doğal hava
sirkülasyonunun sağlanmasına,

19. Genel kullanım alanlarına atık kutuları konulmasına, bu kutuların sadece maske
eldiven gibi temizlik malzemeleri için kullanılacağının belirtilmesine ve bu
atıkların imha edilirken diğer atıklarla birleştirilmemesine,

20. Nikâh yapılacak kapalı mekânlarda bulunan çocuk oyun alanlarının kapalı
olmasına, açık mekânlarda bulunan çocuk oyun alanlarındaki sık dokunulan
yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonunun sağlanmasına, ulaşılabilir alanlarda el
antiseptiği bulundurulmasına, covid-19 bulaşma riskini artıracağı için 1 metreden
yakın temas gerektiren aktivitelerin yapılmamasına,
21. Park hizmetinin verilmesi halinde araçta temas edilen her noktanın (kapı kolu,
direksiyon, vites vb.) temizlendikten sonra aracın misafire teslim edilmesine,
22. Asansörlerin kullanımının sınırlandırılmasına, kapasitesinin üçte biri sayıda
kişinin binmesine izin verilmesine ve bu sayının asansör girişinde belirtilmesine,
asansör içerisinde mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanların
aralarında en az İm mesafe olacak şekilde yer işaretleri ile belirlenmesine,
23. Valilik/kaymakamlıklarca,

nikâh merasimlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı
Koronavirüs Bilim Kurulu, ilgili bakanlıklar ile yetkili kamu kurum ve
kuruluşlarının yaptığı/yapacağı tüm düzenlemelerin takip edilerek, uygulamanın

gözden geçirilmesine ve gerekli hallerde güncellenmesine,

24. Nikâh Yapılacak Mekanlarda Görevli Personele Yönelik Önlemler;
a. Personelin COVİD-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri
hususunda bilgilendirilmesine,
b. Personel girişinde, el dezenfeksiyonu veya antiseptiği bulundurulmasına,
c. Personelin giriş çıkışlarında vücut ısısı ölçümlerinin termal sensörlerle
ya da temassız ateş ölçerlerle yapılmasına ve bu verilerin günlük olarak
kayıt altına alınmasına, asgari 14 gün süreyle saklanmasına, personelin
birlikte yaşadığı kişilerin de koronavirüs açısından izlenebilmesi için
personelden bu kapsamda bilgi alınmasına.

d. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan/gelişen
çalışanların
tıbbi
maske
takılarak
COVİD-19
yönünden
değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmesine,
e. Mekanlarda çalışan personel için yeterli miktarda koruyucu ekipman
bulundurulmasına, tüm personelin çalışma esnasında çalışma alanının
gerektirdiği tıbbi/bez maske, yüz koruyucu şeffaf siperlik ve benzeri
kişisel koruyucu ekipmanı kullanmasına (maskenin nemlendikçe ya da
kirlendikçe değiştirilmesine, yeni maskenin takılması esnasında ise el
temizliğine özem gösterilmesine),

f. Personel kıyafetlerinin günlük temizliğinin sağlanmasına,
g. Personelin el temizliğine dikkat etmesi konusunda sürekli uyarılmasına (El
temizliğini sağlamak için ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla
yıkanmasına, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiğinin
kullanılacağı hususunun esas alınmasına),

h. Nikah yapılacak mekanlarda görevli personelin tuvalet, dinlenme, ortak
yemek ve sosyal alanlarının mesafe koşullarına göre düzenlenerek (bu
konuda gerekirse yer işaretlemeleri, şerit, bariyer vb. düzenlemeler
yapılmasına) bu alanların kapasitesinin belirlenmesine ve belirlenen
kapasiteye uygun olacak şekilde personelce kullanımına müsaade
edilmesine, bu alanların temizliğinin ve kurallara uygun şekilde
dezenfeksiyonun düzenli olarak sağlanmasına, buralarda alkol bazlı el
antiseptiği/dezenfektanı bulundurulmasına,

i. Personelin, kendisinde veya birlikte yaşadığı kişilerde koronavirüs
semptomlarını görmesi halinde bu durumu vakit kaybetmeksizin mekân
yöneticisine bildirmesine,

j. Nikâh yapılacak mekân yönetimince personele belirli periyotlarla ve
herhangi bir şüpheli durumun varlığı (yüksek ateş öksürme nefes
daralması koku alma duyusunda kayıp halsizlik vb.) halinde
koronavirüs testi yaptırılmasına, sonuçların kayıt altına alınarak
muhafaza edilmesine, test sonucu pozitif çıkan ya da test sonucu pozitif
biri ile temaslı olması nedeniyle takibe giren, test sonucu pozitif olup
iyileşen ancak son negatif test sonucundan itibaren 14 günlük takip
suresi geçmeyen ve kendisi veya birlikte yaşadığı kişinin şüpheli
durumda olması nedeniyle test yaptırılan personelin test sonucu alınana
kadar çalışmasına kesinlikle müsaade edilmemesine,

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Gerede Kaymakamlığı tarafından Gerede Belediyesi
ile iş birliği içinde ilgili Mevzuat Hükümleri çerçevesinde yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin
gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve ilgili kişi ve
kurumların yetkili makamlarca verilecek görev ve talimatlara titizlikle uyulmasına, uygulamada
herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Usulüne göre alınan ve ilan edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru
görülenlere veya kararlara muhalefet eden gerçek şahıslara, işyerlerine, tüzel kişilere ve
işverenlere ise her durumda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince
idari para cezası verilmesi başta olmak üzere; aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili
maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli
adli işlemlerin başlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulmasına, adli ve idari iş ve işlemlerin kolluk kuvvetleri (İlçe Emniyet Müdürlüğü ve
İlçe Jandarma Komutanlığı) marifetiyle de yerine getirilebilmesine,
İşbu kararda belirtilen tedbir ve sınırlamaların yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe
girmesine,
Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

İlyas ÖZBAŞ
Veteriner Hekim
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