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KARAR NO          : 2020 /49 
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GÜNDEM: 
        Koronav rüs salgınının görüldüğü andan t baren, Sağlık Bakanlığı ve Koronav rüs B l m Kurulunun 
öner ler , Sayın Cumhurbaşkanımızın tal matları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu 
düzen  açısından oluşturduğu r sk  yönetme, sosyal zolasyonu tem n, mesafey  koruma ve yayılım hızını 
kontrol altında tutmak amacıyla b rçok tedb r kararı alınarak uygulamaya geç r lm şt r. 
         Alınan tedb rler sonucunda v rüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe 
geçmes  yönünde kayded len olumlu gel şmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürec ne geç lm ş, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 09 Haz ran 2020 tar h nde toplanan Cumhurbaşkanlığı 
Kab nes nde Koronav rüs B l m Kurulunun öner ler  doğrultusunda düğün salonlarının 1 Temmuz 2020 
tar h nden t baren bel rlenen kurallara uygun şek lde h zmet vermeye başlayab lecekler  kararı alınmıştır. 
          Bu kapsamda düğün törenler  ç n kullanılacak mekânların faal yetler ne z n veren mevzuat hükümler  
le ş sağlığı ve güvenl ğ ne l şk n tedb rlere lave olarak, İç şler  Bakanlığı İller İdares  Genel Müdürlüğünün 

24.06.2020 tar h ve 10116 sayılı “Düğün Törenler nde Uygulanacak Tedb rler” konulu Genelges  le Umum  
Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeler  uyarınca yapılan 2020/49 sayılı kurul toplantımızda aşağıdak  
kararlar alınmıştır; 
      
 
KARARLAR: 
 
A) Genel Esaslar: 
 
1. Düğünler n bulaşma r sk n  azaltmak amacıyla mümkün olduğunca açık havada yapılmasına ve süren n kısa 
tutulmasına, 
 
2. Düğünler n yapılacağı mekânların şletmec ler /sorumluları tarafından genel kullanım alanlarına ve oturma 
düzen ne l şk n mesafe planı hazırlanmasına, düğün mekânının m saf r kapas tes n n mesafe planına göre 
bel rlenmes ne, bu kapas teye uygun sayıda m saf r kabul ed lmes ne ve kapas te b lg s n n düğün mekânının 
g r ş nde görüleb l r b r yere asılmasına, hazırlanan plan çerçeves nde mekânın g r şler nde ve sıra oluşab lecek 
her noktada mesafey  sağlamaya yardımcı yer şaretlemeler  yapılmasına, 
 
3.Tem zl k, maske ve mesafe kuralları le uyulması gereken d ğer kurallara l şk n  
b lg lend rme af şler n n düğün yapılacak mekânların g r şler ne ve çer s nde uygun yerlere  
asılmasına, 
 
4. M saf rler n g r şlerde mutlaka ateş ölçümler n n yapılarak, 38. 0 C’den yüksek olan k ş ler n en yakın sağlık 
kuruluşuna yönlend r lmes n n sağlanmasına, ateş ölçen personel n/sorumlunun tıbb  maske ve yüz koruyucu 
kullanmasına, 
  
5. Düğün mekânlarının g r şler nde ve ortak kullanım alanlarında (ana salon, b na g r ş ,  
kant n/kafeterya, lavabolar vb.) el ant sept ğ  veya dezenfektan bulundurulmasına, teması  
mümkün olduğunca azaltab lmek ç n bunların mümkünse fotosell  olmalarına ve m saf rler n  
eller n  dezenfektan/el ant sept ğ  le tem zlemeler nden sonra çer  g r şler n n sağlanmasına, 
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6. Her masada yeterl  sayıda en az %70 alkol çeren kolonya veya el ant sept ğ  bulundurulmasına, 
 
7. Düğün yapılacak mekânlara maske takılarak g r lmes ne, şletme sah pler nce g r şlerde yeterl  m ktarda 
maske bulundurulmasına, maskes z m saf rlere g r şte maske dağıtılmasına, ayrıca maskeler n düğün 
sürec nde de takılmasının (gel n, damat, n kâh memuru ve şah tler dâh l olmak üzere) sağlanmasına, 
 
8. Gel n ve damadın bekleme odaları g b  alanlar ç n mümkünse doğal havalandırması olan (pencerel ) 
odaların terc h ed lmes ne, 
 
9. Düğün esnasında veya akab nde yemek kramı olması durumunda, İç şler  Bakanlığı İller İdares  Genel 
Müdürlüğünün 30.05.2020 tar h ve 8556 sayılı Genelges  gereğ  çıkartılan 2020/58 sayılı kurul kararı 
hükümler ne ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “COVID19 kapsamında Restoran, Lokanta, Kafe, 
Pastane, Börekç , Tatlıcı ve İçer s nde Yemeİçme H zmet  Sunan İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler” e 
uyulmasına, 
 
10. M saf rler n oturma düzen n n masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arası 60 cm olacak şek lde 
düzenlenmes ne, 
 
11. Mesafe ve oturma düzen  kurallarının, aynı evde oturan çek rdek a leden olan m saf r grubu ç n 
uygulanmayacağına, 
 
12. Düğünlerde karşılama, uğurlama ve takı meras m nde tokalaşma ya da kucaklama/sarılma 
yapılmayacağına,  mesafen n korunacağına, 
 
13. Takı meras m n n, hed yeler n düğün mekânının uygun b r yer nde bulundurulacak sandık vb. b r toplama 
kutusuna konulması şekl nde yapılmasına, 
 
14. Toplu fotoğraf çek mler n n yapılmayacağına, fotoğraf çek m  ve pasta kes m  esnasında  
gel n ve damat har ç mesafe kurallarına uyulacağına, ancak maske kullanmak ve mesafe  
kuralına uymak kaydıyla m saf rler n gel n ve damatla b reysel fotoğraf çek m  yapab leceğ ne, 
 
15. Bu karar kapsamında düğün yapılacak mekânlarda, k ş ler arasında temasa neden olab lecek ya da mesafe 
kuralına aykırılık oluşturab lecek oyun, dans, halay ya da göster  yapılmayacağına (gel n ve damat har ç), 
sadece m saf rler n d nlemes ne yönel k müz k yayını (canlı müz k dâh l) yapılab leceğ ne, 
 
16. Düğün mekânlarında bulunan mesc tler n, İç şler  Bakanlığı İller İdares  Genel Müdürlüğünün 22/05/2020 
tar h ve 8357 sayılı Genelge hükümler ne uygun olarak kullanıma açılmasına, 
 
17. Düğün mekânlarında bulunan kant n/kafeteryalarda tem zl k, maske kullanımı ve  
mesafen n korunması le lg l  tedb rlere uyulmasına, buralarda tek kullanımlık bardak, tabak  
vb. malzemeler n kullanılmasına, bu  h zmetler n  sunumu  sırasında  Sağlık Bakanlığı  tarafından  
yayımlanan “COVID19 Kapsamında Büfe, Kant n ve Bay lerde Alınması Gereken  
Önlemler” e uyulmasına, 
 
18. Genel kullanım alanlarına atık kutularının konulmasına, bu kutuların sadece maske, eld ven g b  
malzemeler ç n kullanılacağının bel rt lmes ne, bu atıklar mha ed l rken d ğer atıklarla b rleşt r lmemes ne, 
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19. Davetl ler  düğün yapılacak mekânlara taşıyacak otobüs/m n büslerde Sağlık Bakanlığı tarafından 
yayımlanan “COVID19 Kapsamında Personel Serv s Araçlarıyla İlg l  Alınması Gereken Önlemler” e 
uyulmasına, 
 
20. Park h zmet n n ver lmes  hal nde araçta temas ed len her noktanın (kapı kolu, d reks yon, v tes vb.) 
tem zlend kten sonra aracın m saf re tesl m ed leceğ ne, 
 
21. Asansörler n kullanımının sınırlandırılmasına, kapas tes n n üçte b r  sayıda k ş n n b nmes ne z n 
ver lmes ne ve bu sayının asansör g r ş nde bel rt lmes ne, asansör çer s nde mesafey  korumak amacıyla 
k ş ler n durması gereken alanların, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şek lde yer şaretler yle 
bel rlenmes ne, 
 
B)  Düğün Yapılacak Mekânlar 
 
1. Kapalı Alanlarda Yapılacak Düğünler; 
 
a- Kapalı alanlarda yapılacak düğünlerde mekânın sağlıklı havalandırılması ç n k   
düğün arasında en az 1 saatl k zaman bırakılmasına, bu süre zarfında şartlara göre  
kapı/pencere açılarak veya merkez  s stemlerle doğal hava s rkülasyonunun sağlanmasına, 
 
b- Düğün yapılacak kapalı mekanlarda bulunan çocuk oyun alanlarının kullanılmamasına, 
 
2. Açık/Kır/Bahçe vb. Yerlerde Yapılacak Düğünler; 
 
Açık mekânlarda bulunan çocuk oyun alanlarındak  sık dokunulan yüzeyler n tem zl k ve dezenfeks yonunun 
sağlanmasına, ulaşılab l r alanlarda el ant sept ğ  bulundurulmasına, Koronav rüs (COVID19) bulaşma r sk n  
artıracağı ç n 1 metreden yakın temas gerekt ren akt v teler n yapılmamasına, 
 
3. Köy/Sokak Düğünler ; 
 
a- Düğün sah pler ne düğün yapılacağına da r b ld r mde bulunurken bu kararın hükümler n n tebl ğ 
ed lmes ne, aynı zamanda düğün sah pler nden bu kararın hükümler ne uyulacağına l şk n taahhütname 
alınmasına (EK) 
 
b- Yemek ver lmes  durumunda tek kullanımlık malzemeler n (çatal, kaşık, tabak vb.) terc h ed lmes ne, 
 
C) Düğün Esnasında veya Akab nde Kokteyl vb. Etk nl k Olması: 
 
1.  Kokteyl vb. masaları arası en az 1,5 metre olacak şek lde düzenlenmes ne, 
 
2. Her masada yeterl  sayıda en az %70 alkol çeren kolonya veya el ant sept ğ  bulundurulmasına, 
 
3. “Açık Büfe” uygulanması durumunda, büfede bulunan y yecekler n  m saf rler tarafından 
alınmasını  ve  m saf rler n  y yeceklerle  temas   kurmalarını  engelley c   b r  cam   s perl k 
bulundurulmasına, 
stenen y yecekler n önlemler dâh l nde b r görevl  tarafından m saf rlere ver lmes n n sağlanmasına, 
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4. Ortak kullanımda olan çay/kahve mak nası, seb l, çecek mak nası ve benzer  c hazların personel vasıtasıyla 
kullanımına müsaade ed lmes ne, 
  
D) Ortam Tem zl ğ , Dezenfeks yonu ve Havalandırması: 
 
1. Düğün mekânlarının tem zl ğ n n günlük olarak yapılmasına ve bu mekânların düzenl  olarak 
havalandırılmasına, 
 
2. Düğün mekânlarının tem zl ğ nde özell kle sık dokunulan yüzeyler n tem zl ğ ne azam  düzeyde d kkat 
ed lmes ne, 
 
3. Tem zl k yapan personel n tıbb  maske ve eld ven kullanmasına, 
 
4. Genel tuvaletler n g r ş kapısının mümkünse otomat k kapı s stem  olarak düzenlenmes ne,  
düzenlenememes  hal nde uygun şek lde paravan konularak g r ş kapılarının açık tutulmasına,  
ayrıca tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu ve çöp kutusu  
bulundurulmasına ve teması mümkün olduğunca azaltab lmek ç n muslukların, sıvı sabun  
ün teler n n mümkünse fotosell  olmalarının sağlanmasına, el kurutma c hazlarının kullanımına  
z n ver lmeyeceğ ne, 

 
5. Merkez  havalandırma s stemler  bulunan alanların havalandırmasının doğal hava s rkülasyonunu 
sağlayacak şek lde düzenlenmes ne, kapı ve pencereler n açık bırakılarak doğal havalandırma sağlanmasına 
ve havalandırma s stemler n n kullanımı le lg l  olarak Sağlık Bakanlığının İkl mlend rme Rehber nde 
bel rt len kurallara uyulmasına, 
 
E)  Düğün Yapılacak Mekânlarda Görevl  Personele Yönel k Önlemler: 
 
1. Personel n COVID19’un bulaşma yolları ve korunma önlemler  hususunda b lg lenmes n n sağlanmasına, 
 
2. Personel g r ş nde, el dezenfeks yonu veya ant sept ğ  bulundurulmasına, 
 
3. Personel n g r ş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümler n n termal sensörlerle ya da temassız ateş ölçerlerle 
yapılmasına, bu ver ler n günlük olarak kayıt altına alınmasına ve asgar  14 gün süreyle saklanmasına, ayrıca 
personel n b rl kte yaşadığı k ş ler n de koronav rüs (COVID19) açısından zleneb lmes  ç n personelden bu 
kapsamda b lg  alınmasına, 
 
4. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı bel rt ler  olan/gel şen çalışanların tıbb  maske takılarak 
COVID19 yönünden değerlend r lmek üzere sağlık kurumuna yönlend r lmes ne, 
 
5. Düğün mekanlarında çalışan personel ç n yeterl  m ktarda koruyucu ek pman bulundurulmasına, tüm 
personel n, çalışma esnasında çalışma alanının gerekt rd ğ  tıbb /bez maske,  yüz  koruyucu  şeffaf  s perl k 
vb.  k ş sel  koruyucu  ek pmanı    kullanmasına,  ( Maske nemlend kçe ya da k rlend kçe değ şt r lmes ne, 
yen  masken n takılması esnasında se el tem zl ğ ne özen göster lmes ne ) 
 
6. Personel kıyafetler n n günlük tem zl ğ  ve h jyen n n sağlanmasına, 
 
7. Personel n el h jyen ne d kkat etmes  konusunda sürekl  uyarılmasına, (El h jyen n  sağlamak ç n eller n en 
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 az 20 san ye boyunca su ve sabunla yıkanacağı, su ve sabunun  
olmadığı durumlarda alkol bazlı el ant sept ğ n n kullanılacağı hususu esas alınacaktır.) 
 
8. Düğün mekânlarında görevl  personel n tuvalet, d nlenme, ortak yemek ve sosyal alanlarının mesafe 
koşullarına göre düzenlenerek (bu konuda gerek rse yer şaretlemeler , şer t, bar yer vb. düzenlemeler 
yapılacak) bu alanların kapas tes n n bel rlenmes ne, bel rlenen kapas teye uygun olacak şek lde personelce 
kullanımına müsaade ed lmes ne, bu alanların tem zl ğ n n ve kurallara uygun şek lde dezenfeks yonunun 
düzenl  olarak sağlanmasına, ayrıca buralarda alkol bazlı el ant sept ğ /dezenfektanı bulundurulmasına, 
 
9. Personel n, kend s nde veya b rl kte yaşadığı k ş lerde Koronav rüs (COVID19)  
semptomlarını görmes  hal nde bu durumu vak t kaybetmeks z n şletme yönet c s ne  
b ld rmes ne, 
 
10. Düğün mekânının yönet m  tarafından personele bel rl  per yotlar hal nde ve  
herhang  b r şüphel  durumun varlığı (yüksek ateş, öksürme, nefes daralması, koku alma  
duyusunda kayıp, hals zl k vb.) hal nde Koronav rüs (COVID19) test  yaptırılmasına, sonuçların  
kayıt altına alınarak muhafaza ed lmes ne, test sonucu poz t f çıkan ya da test sonucu poz t f b r yle temaslı 
olması neden yle tak be g ren, test sonucu poz t f olup y leşen ancak son negat f test sonucundan t baren 14 
günlük tak p süres  geçmeyen ve kend s  veya b rl kte yaşadığı k ş n n şüphel  durumda olması neden yle test 
yaptırılan personel n test sonucu alınana kadar çalışmasına kes nl kle müsaade ed lmemes ne, 
  
F)  D ğer Hususlar: 
 
N şan, gel n alma, kına, sünnet düğünü vb. etk nl klerde de yukarıda bel rt len kural ve esaslara uygun hareket 
ed lmes n n sağlanmasına, 
 
         Konu hakkında gerekl  hassas yet n göster lerek uygulamanın yukarıda bel rt len çerçevede eks ks z b r 
şek lde yer ne get r lmes n n sağlanmasına, tedb rlere uymayanlarla lg l  Umum  Hıfzıssıhha Kanununun 282. 
maddes  gereğ nce dar  para cezası ver lmes ne, aykırılığın durumuna göre Kanunun lg l  maddeler  
gereğ nce şlem yapılmasına, konusu suç teşk l eden davranışlara l şk n Türk Ceza Kanununun 195. maddes  
kapsamında gerekl  adl  şlemler n başlatılmasına, 
 
 
 
      
 
 
         Oy b rl ğ  le karar ver lm şt r. 
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