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Sayı : 87674903-249-E.l'7978
Ktınu : Düğün Tedbirlerinde Uygulanacak

Tebdirler

DAGI,1lM Ll
24l0612020

Kemer Kaymakamlığı

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavırüs
Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanı mızın talimatları doğruItusunda
salgınln/bulaşmanın toplum sağtığı ve kamu düzeni açısından o[uşturduğu riski yönctme,

sosyal izolasyonu teınin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında futmak amacıyla

birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Alınan tedbirter sonucunda virüsün yayılına ve bulaşına hızlnın azalması, vaka artış

hızlnın düşüşe gcçmcsi yönünde kaydedilen olumlu gelişmcler doğrultusunda kontrollü
normalleşme sürecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 09 Haziran 2020

ıarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri

doğrultusunda düğün saio,ıiaı riıırı l Teıiiıiiiiz 2C2C tariiiİii.]eii iiiba,e,i boİİrİorr"., krr.ıİioro

uyğun şekilde hizmet vermeye başlayabilecekteri kararı alındığına ilişkin İçişleri Bakanlığı

İİı,J, ida.esi Genel Müdürlüğünün 24,06.2020 tarihli ve 23635644-249-E. l 0 l 16 sayılı
yazısı ve eki ilişikıe gönderılmiştir.

Ekli yazı doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınarak uygulamada herhangi bir aksaklığa

n-ıahal verilmemesi hususunda;

Bilgi ve gereğini rica edenm.

Ali Taşkın BALABAN
Vali a.

vali yardımcısı

Ek:
l- Yazı Örneği (5 Sayfa)
2- Taahhütname (l Sayfa)

Dağıtım:

Gereği: Bilgi
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ANTALYA VALiLiĞi
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına
l9 İlçe Kaymakamlığına
Antalya İl Jandarma Komutan[ığı
Antalya İl Enıniyet Müdürlüğüne
Antalya Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğüne
Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne
Antalya iı sagıık Müdürlüğüne
Antalya Ticaret iı Müdürıügtine

vali yardımcılanna

Antalya Özel Kalenr Müdürlüğüne
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T.c.
içişı-ıni sarnNııĞı

İller İdaresi Genel Müdürlüğü
ıLLER lDAnEsı,§il

Sayı
Konu

23635u4-249-F,.l01l6
Düğün Törenlerinde Uygulanacak
Tedbirler

24l06/2020

Bilgi içn: Ha.jn Bas.i ÖZDF.MIR

ANTALYA VALiLİĞİ

koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, sağlık Bakanlığı ve l<oronavırüs

Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarl doğrultusunda
salgının/bulaşmantn toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme,

sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında futmak amacıyla

birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Alınan tedbirler sonucunda virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış

hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gclişmeler doğrultusunda kontrol[ü

normaIleşme siirecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkan[ığında 09 Haziran 2020

tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri

doğrultusunda düğün salonlarının l Temmuz 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara

uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecekleri kararr alınmıştır.

Bu kapsamda düğün törenleri için kullanılacak mek6nların faaliyetlerine izin veren

mevzuat htikümleri ile iş sağiığı ve güveniiğine iiişkin te<ibiriere iiave o|arak aşagıoa

belirtiten tedbirlerin alınması gerekmektedir.

A)Genel E§aslar

t. Düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açlk havada yapılacak

vc süre kısa nıtulacaktır.

2. Düğünlerin yapılacağı mek1nların işletmecileri/sorumluları tarafindan genel kullanım

alanlarına- ve oturma düzenine ilişkin mesafe planl hazırlanacak, düğün mekAnının misafir

kapasitcsi mesafc planına göre belirlcnecek, bu kapasiteyc uygun sayıda misafir kabul

edilecek ve kapasiie bilgisi düğün mekinının girişinde görülebilir bir yere asılacaktır.

Hazırlanan plan ç".ç"r"rind" mek6nın girişlerinde ve sıra oluşabilecek her noktada mesaieYi

sağlamaya yardımcı yer işaIetlemeleri yapılacaktır.

3. TemizIik, maske ve mesafe kuralları ile uyulması gereken diğer kurallara ilişkin
bilgilendirme alışleri düğün yapılacak mek6nların girişlerine ve içerisinde uygun yerlere

asılacaktır.

4. Misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak, 38 0C,den yüksek olan

*lju bclge elektronik irrızalldtr. imzalı sııretinin aslını görmek için adİesine
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kişilerin en yakın sağlık kuıuluşuna yönlendirilmesi sağlanaoaktır. Ateş ölçen
personel/sorumlu tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacaktır.

5. Düğün nıekAnlannın girişlerinde ve ortak kullanım alanlarında (ana salon, bina girişi.
kantin/kafeterya. lavabolar vb.) el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulacak. temasI
mümkün oIduğunca azaltabilmek için bunlann mümkünse fotoselli olmalan ve misafirlerin
ellerini dezenf'ektan/el antiseptiği ile temizlemeIerinden sonra içeri girişleri sağlanacaktır.

6. Her masada yeterli saylda en az o/o'7 0 alkol içeren kolonya veya el antiseptiği
bulundurulacaktır.

7. Düğün yapılacak mekinlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince girişlerde
yeterli miktarda maske bulundurulacak, maskesiz misaflrlere girişte maske dağıtılacaktır.
Ayrıca maskelerin düğün sürecinde de takılması (gelin, damat, nikih memuru ve şahitler
dihil olmak üzerc) sağlanacaktır.

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

9. Düğün esnasında veya akabinde yemek ikramı olması durumunda 30.05.2020 tarihli
ve 8556 sayıIı Genelgemizin hükümlerine ve Sağlık Bakantığı tarafindan hazırlanan
"CoVlD-l9 kapsamında Restoran, Lokanta, Kğb, Pastane, Börekçi, Tatlıtı ve içerisinıle
Yeme-İçme Hizmeti Sunan İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler"e uyulacaktır.

10. Misafirlerin oturma düzeni masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 cm
olacak şekilde düzen lenecektir.

l1. Mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı evde oturan çekirdek aileden olan misaflr
grubu iç in uygulanmayacaktır.

12. Düğünlerde karşılama, uğurlama ve takı merasiminde tokalaşma ya da
kuçakiaıırar'şaı ıiıııa yapıiıııayacak, ınesafe kcırunacakiıı..

l3. Takı merasimi, lıediyelerin düğiin mekinının uygun bir yerinde bulundurulacak
sandık vb. bir toplama kufusuna konulması şeklinde yapılacakür.

14. Toplu fotoğraf çekimleri yapılmayacak, fotoğraf çekimi ve pasta kesimi esnasında
gelin ve damat hariç mcsafe kurallarına uyulacaktır. Ancak maske kullanmak ve nıcsaf'c
kuralına uymak kaydıyla misafirler gelin ve damatla bireysel fotoğraf çekimi yapabilecektir.

l5. Bu Genelge kapsamında düğün yapılacak mekAnlarda, kişiler arasında temasa neden
olabilecek ya da mesafc kuralına aykırılık oluşturulacak oyun, dans, halay ya da göstcri
yapılmayacaktır (gelin ve damat hariç). sadece misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını
(canlı müzik dihil) yapılabilecektir.

t6. Düğün mckAnlarında bulunan mescitler 2210512020 tarihli vc 8357 sayılı Genclge
hükümIerine uygun olarak kuIlanıma açı labilecektir.

17. Düğün mekAnlarında bulunan kantin/kafeteryalarda teınizlik, maske kullanımı r,e
mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulacak, buralarda tek kullanımhk bardak, tabak
vb. malzemeler kullanılacaktır. Bu hizmetlerin sunumu sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından
yayımlanan "COYID-l9 Kapsamıııda Büfe, Kanıin ve Bal,jlg7dg Alınnıası Gerekeıı
Ön l em l ar " e uyulacaktır.

18, Genel kullanım alanlarına atık kutuları konulacak, bu kutuların sadece maske,
eldiven gibi malzemeler için kullanılacağı belirtilecek ve bu atıklar imha edilirken diğer
atıklarla birleşıirilmeyecektir.

19. Davetlileri düğün yapılacak mekinIara taşıyacak otobüs/mini büsle rde sağlık
*Bu bclge clektronik imzalıdır. imzalü suretinin aslını görmek için htlDS://w|,,v,.c-ilisleri_go|,.tr/E\)rakDoqralafi(l adfesinegircrek (N]Mı2p--9rToh-]OxDP?-z](48tH-b+ssHoas) hı*rr*
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Bakanlığı tarafından yayımlanan "COVID- l 9 Kapsamında Personel Servis Araçlarıyla
İügiüi Aüııınıası Gerekeıı Önlemler"e uyulacakhr.

20. Park hizmetinin verilmesi halinde araçta temas edilen her nokta (kapı kolu,
direksiyon. vites vb.) temizlendikten sonra araç misafire teslim edilecektir.

2l. Asansörlerin ku]lanınıı sınır!andırı!aqak, kapasitesinin ,jçte t,ir! s?)/üd? ki,i"i,
binmesine izin verilecek ve bu sayı asansör girişinde belirtil ecektir. Asansör içerisinde
mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durmasl gereken alanlar, aralarında en az l metre

mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenecektir.

B) Düğün Yapılacak Mekinlır
1. Kapalı Alanlarda Yapılacak Düğünler;

a) kapalı alanlarda yapılacak düğünlerde mekAnln sağllklı havalandırı lması için iki
düğün arasında en az l saatlik zaman blrakılacak, bu süre zarfında şartlara göre

kağ/pencere açılarak veya merkezi sistemlerte doğal hava sirkülasyonu sağlanacaktır.

b) Düğün yapılacak kapalı mek Anl arda bulunan çocuk oyun alanları
kullanılmayacaktır.

2. Açık/Kır/Bahçe vb. Yerlerde Yapılacak Düğünler;

Açık mekAnlarda bulunan çocuk oyun alanlanndaki sık dokunulan yüzeylerin temizlik

ve dezenfcksiyonu sağlanacaktır. Ulaşılabilir alanlarda el antiseptiği bulundurulacaktır,

Koronavirüs(CoViD.i9)buiaşmariskiniartıracağıiçinimetre<ienyakınremas
gerektiren aktiviteler yapılmayacaktır,

3. Köy/Sokak Düğünleri;

a)DüğünsahiplerinediiğünyapılacağınadairbildirimdebulunurkenbuGenelge
ı.,titii-.ı..i tebiig ediıecek, aynı zamanda düğün sahiplerinden Genelge hükümlerine

uyulacağına ilişkin taahhütname alınacaktıt (EK),

n) yemei verilmesi durumunda tek kullanımlık malzemeler (çatal, kaşık, tabak vb.)

tercih edilecektir.

C)Düğün Esnasında veya Akabinde Kokteyl vb, Etkinlik Olması

1.Kokteylvb.masalarıaraslenaZ1,5metreolacakşekildedüzenlenecektir.
2. Her masada yeterli sayıda en az Vo'\ 0 alkol içcren kolonya veya el antiseptiği

buIundurulacaktır.
3...AçıkBüfe,,uygulanmasıdurumunda,büf.edebulunanyiyeceklerinmisafirler

tarafından alınmu.,n, u" misafirlerin yiyeccklerle temas kurmalarını engclleYici bir cam

sİperlik bulundurulacaktır. istenen yiyeceklerin önlemler dihilinde bir görevli tarafından

misafırlere verilmesi sağlanacaktır,

4. Ortak kullanımda olan çay/kahve makinası, sebil, içccek makinası ve benzcri

cihazların personel vasıtasıyla kullanımına müsaade edilecektir,

D) Ortam Temiztiği, Dezenfeksiyonu ve Havalandrrrnasr

1.DügünmekinlannıntemizliğigünlükolarakyapıIacakvebumekAnlardüzenliolarak
havalandırılacaktır.

2.DüğünmekAnlarınıntemizliğindeözelliklesıkdokunulanyüzeylerintemizliğineazami
düzeyde dikkat edilecektir.

*l}u belgc clektionik irnzalıdır, irİızalü suİetinin aslmı görmek için hılos://www-e-iciıleri,oov,tr/EçrakDogrulanııı adlesine
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3. Temizlik yapan personeI tıbbi maske ve eldiven kullanacaktır.

4. Genel tuvaletlerin giriş kapısı n,ıümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenecek,
düzenlenememesi halinde uysun şekilde paravan konularak giriş kapıları açık tutulacaktır.
Ayrıca tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kAğıdı, kAğıt havlu ve çöp kutusu
bulundurulacak ve temasr mümkün olduğunca azaltabilmek için muslukların, sıvı sabun
ünitelerinin mümkünse fbtoselli olmaları sağIanacaktır. El kurutma cihazlannın kulIanımına
izin veri[meyecektir.

5. Merkczi havalandırma sistemleri bulunan alanların havalandırması doğal har.a
sirkülasyonunu sağlayacak şekiIde düzenlenecek, kapı ve pencereler açık bırakılarak dogal
havalandırma sağlanacak ve havalandırma sistemlerinin kullanımı ile ilgili olarak Sağlık
Bakanlığının İklimlendirme Rehberinde belirtilen kurallara uyulacaktır.

E) Düğün Yapılacak Mekinlarda Görevli Personele Yönelik Önlemler
l. petsonelin covlD- t9'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda

bilgilenmesi sağlanacaktır.
2. Personel girişinde, el dezenfeksiyonu veya antiseptiği bulundurutacaklr.
3. Personelin giriŞ/Çıkışlarında viicut ısısı ölçümleri termal sensörlerle ya da temassız ateş

ölcerlerle vaPılacak ve bu veriler qünlük olarak kavıt altına alınacak re aseu.i l4 gün sürevle
saklanacaktır. Ayrıca personelin birlikte yaşadığı kişiterin de koronavirüs 1cbvın-ıı1açısından izlenebilmesi için personelden bu kapsamda bilgi alınacakhr

4, AteŞ, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan/gelişen çalışanlar tıbbi
maske takılarak covlD- l9 yönünden değerlendirilmek üzeie sugl-,k lurumuna
yönIendirilecektir.

5, Düğün mekanlarında çalışan personel için yeterli miktarda koruyucu ekipman
bulundurulacaktır. Tüm personel, çalışma esnasında İalışma alanının gerektirdiği tıbbilbez
maske, yüz koruyucu şeffaf siperlik vb. kişisel koruyucu ekipmanı killanacakiır. (Maske
nemlcndikÇc Ya da kirlendikçe değiştirilecek, yeni maskenin takılması esnasında ise el
temizliğine özen gösteriIecektir.)

6. Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanacaktır.
7. personel. el hijyenine dikkat etmesi konusunda sürek|i uyarılacaktır. (El hijyenini

sağlamak için ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yikanacagı, ,, u. ,ubrnrn
olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiğinin kullanılacağı hu.r., 

"rorli,nacaktır.)e nii;ii.,n 'nA|-^n l^-,_,J^...-.r;i;i.!i ii:u; görevli perscne!in tuı,a!et. dinlenme, ortık yemek ve sosyal
alanları mesafe koşuIlarına göre düzenlenerek (bu konuda gerekirse yer işaietlemeleri, şerit,bariYer vb. düzenlemeler yapılacak) bu aIanların kapasitesi belirlenecek ve belirlenen
kapasiteyc uygun olacak şckilde personelcc kulIanınıına müsaade edilccektir. Bu alanlarıntemizliği ve kurallara uygun şekilde dezenfeksiyonu düzenli olarak .ugıanacakt,r. Ay.,ca
buralarda alkoI bazlı el antiseptiği/dezenfektanı bulundurulacaktır.

9, Personel. kcndisindc veya birlikte yaşadığı kişilcıde Koronavirüs (CoVlD-l9)
semptomlarını görmesi halinde bu durumu vakiikaybetmeksizin işletmc yöneticisine
bildirecektir.

l0. Düğün mekAnının yönetinıi tarafından personele belirli periyotIar halindc veherhangi bir şüpheli durumun varlığı (yüksek ateş, öksürme, nefes daraIması, koku a|nıaduyusunda kayıp, halsizlik vb.) halinde Koronavirüs (COVID- l9) testi yaptırılacak, sonu ç Iarkayıt altına alınarak ınuhafaza edil ec ek , test sonucu pozitif çıkaıı ya da test sonucu pozitif
*Bü belge clektronik imzalıdır imzalı suretinin aslını gömıek için adrcsiııcgirerek (NlMLzp-+9rToh-7oxDP7-zK48tH-b +s sHoas ) koduıu yaaorz.
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biriyle temaslı olması nedeniyle takibe giren, test sonucu pozitif olup iyileşen ancak son

negatif test sonucundan itibaren t4 günlük takip süresi geçmeyen ve kendisi veya birIikte
yaşadığı kişinin şüpheli durumda olması nedeniyle test yaptırılan peısonelin test sonucu
alınana kadar çalışmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

F) Diğer Hususlar
Nişan, gelin alma, kına, sünnet düğünü vb. etkinliklerde de yukarıda belirtilen kural ve

csaslara uygun hareket edilmesi sağlanacakiır.
Bu kapsamda;
Valilik/Kaymakamlıklarımızca düğün yapılacak mekAnların faaliyetlerini yukarıda

belirtılen kurallara göre sürciürmeierı ıçin Saglık Bakanİığı Koronavrrus tsılım Kurutu, ılgıl1
Bakanlıklar ile yctkili kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı/yapacağı tüm düzenlemelerin
takip edilınesi, uygulamanın gözden geçirilerek gerekli hallerde güncellenmesi ve Umumi
Hıf2ıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyannca gerekli kararların alınması,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen
çerçevede cksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili
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 iş[emlerin başlatılması hususunda;

Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Süleyman SOYLU
Bakan

Ek: Taahhütname (l sayfa)

Dağıtım:
Gereği:

Jandarma Genel Komutanhğına
Emniyet Genel Müdiirlüğiine
ıil it Valiliğine

Bilgi:

Cumhurbaşkanlığına

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
Kültiir ve Turizm Bakanlığına
Sağhk Bakanlığına
Ticaret Bakaılığına

Bilgi ;çin: Ha§aİ Basn ÖZDEMiR
polis Metnuıu

Tcletbİ No:

iıritDii Bulran No:4 0664.1 Balanlıklaİ
Te]e tiJn No: (3 l2)422 .{2 72 Fat§ No:(3l2)425 ]4 ]0
( Po,Lı: Pnk ,llsitl.ft,z ıcısleti eo\ ıJ l rmd AJqt. ı^^D.ı.rlen eo\.ğ

*Bu belge e|cktfonik imza|ıdr. iinzalı suretinin aslını göümek için hltos://ııyıw_a-icisleri_gov_lr/EvtakDrıgruluma ıılresine
giİeİek (üJüMızp +9rToh-70xDP7-z«48tH-b+ssHoas) kodunuyazınlz.



Köy/soKAK DüĞüxınniNt iıişriN ra,ı*rrrüruaıvıı
Açık alanlarda yapılacak sokak ve köy düğiinlerinde uyulması gereken usul ve esaslara ilişkin
il/İlçe Umumi Hrfzıssıhha Kurulunun . . ....... tarih ...... sayılı kararının bir nüshası tarafımca
tebetlüğ edilmiştir.

Bu çerçevede; .....,..,... tarihi saatleri arasında aşağıda açık adresi
belirtilen alanda gerçekleştireceğim düğüıı/nişarı/kına,/siinnet vb. merasimimde;

1. İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun karannda belirtilen usul ve esaslara riayet edeceğimi,

2. Törene katılanların herhangi birinin usul ve esaslara aykırı davranmasr durumunda
kendilerine gerekli uyanlarda bulunarak engel olacağıma,

3. Uyanlarıma rağmen usul ve esaslara aykırı hareket etmekte ısrar edenleri kolluk birimlerine
bildireceğime,

4. Aksi tutum ve dawanışlanmın, konusunun suç veya kabüat olmasına bağh olarak Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 282 ıci maddesi veya Tiirk Ceza Kanununun 195 inci maddesi
doğrultusunda şahsım veya işletmem hakkında adli ve idari işlem gerektireceğini,

KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDERiM.

Düğün Tarihi:

Düğün Yeri/Adresiı

Tebliğ Eden Tebliğ Tırihi Tebe|lüğ Eden_l Tebellüğ Eden-2

günü

Düğün Sahibinin;
Adı Soyadı:
T.C. Kimlik No'su:
Tel:

Düğün Sahibinin;
Adı Soyadı:
T.C. Kimlik No'su:
Tel:

rl<: İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun ....... ., tarih ve . .. ...... sayılı kararı (... sayf'a)


