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Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 03 Eylül 2020 günü saat 09:00’da Vali 

Ömer Faruk COŞKUN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki 

kararları almıştır. 

 

Koronavirüs (Covid19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu 

riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol 

altında tutma amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu 

kapsamda; 

 

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

edilmemesine,  

2. 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 yiyecek içecek 

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.) Kaymakamlarımızca görevlendirilmesinin sağlanarak 

denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesine, 

7. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan 

temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra nikâh merasimi şeklindeki düğün ve 

nikâhlarda, bu kararımız ile düzenlenen hususlar dışında İçişleri Bakanlığının ilgi 

genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer 

alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine, 

8. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri 

ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya 

hesaplarından paylaşılmasına, 

9. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında 

duyurulmasına, 

10. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine, 

11. Alınan kararları kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu 

görevlileri tarafından yürütülmesine, 



12. Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. 

maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine, 

            Oybirliği ile karar verilmiştir. 
 

Aslı imzadadır. 
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