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Odamıza kayıtlı bulunan üyelerimizden tarafımıza iletilen bilgilerde; düğün ve özel günler
sektörünün, başta düğün salonları ve mekanlar olmak üzere mobilyadan gelinliğe ,beyaz eşyadan gıdaya,
süslemeden fotoğraf ve müzik gruplarına kadar birçok sektörü etkileyen bir lokomotif görevi üstlenen ve
yoğun bir istihdam kaynağı sağlayan bir sektör olduğu ifade edilmektedir.
COVİD-19 pandemisi normalleşme sürecinde, AVM ve turizm tesisi benzeri alanların belirli
kurallar çerçevesinde faaliyetlerine başlamasına izin verildiğini belirten sektör temsilcileri, düğün
mekanlarının da faaliyetlerine geri dönmelerine yönelik çalışma yapılarak, faaliyete başlama tarihlerinin
tespit ve ilan edilmesiyle, düğün ve özel günler sektörü ile ilişkili tüm faaliyet alanlarının canlanmasına
neden olacağı belirterek bu konuda tarafımızdan destek talep edilmektedir.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Yeme-İçme Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci'ne
ilişkin yayımlanmış olduğu genelgeyi esas alarak, üyelerimizden aldığımız geri bildirimler çerçevesinde
oluşturulan düğün salonlarının açılmasına yönelik kontrollü normalleşme sürecinde alınabilecek tedbirlere
ilişkin sektör temsilcilerinin görüşleri:
1-Salon girişlerinde ateş ölçer kullanılması
2- Tören alanındaki oturma düzeninin sosyal mesafeye uygun dizayn edilmesi
3- Tören alanının dezenfekte edilmesi ve hijyenin sağlanması
4-Tören alanının metrekaresine göre mekan içinde dezenfektan konulması
5-Takı merasiminin yeniden dizayn edilerek takı sandıklarının oluşturulması
6-Tören personelinin hijyen eğitiminden geçirilerek sertifika verilmesi
7-Tören yerlerinin gerekli görülmesi ve talep edilmesi durumunda sertifika işlemlerinin yapılması
8-Bilim Kurulu tarafında yaş sınırlandırılması getirilen aile bireylerinin törene katılmaması
gerektiği konusunda tören sahibine bildirim yapılması
9- Törene katılacak kişilere maske kuralının uygulanması
10-Tören sahipleriyle yapılan ön görüşmelerde hastalık riski taşıyabilecek kişilerin davet
edilmemesinin sağlanması
11- Tören alanında sosyal mesafenin korunması amacıyla anons ve broşürlerin kullanılması
12-İklimlendirme sistemlerinin bakımının yapılmasının zorunlu hale getirilmesi
13-Talep edilmesi durumunda tören saatlerinin düzenlenmesi
14-İkram seçenekleri ve hizmetlerin yeniden düzenlenmesi
15-Sınırlama getirilen aile bireyleri için teknoloji kullanılarak canlı yayın desteğinin sağlanması
16-Asansör kullanımında uyarı ve yönlendirmeler yapılması şeklindedir.
Bu çerçevede; uygun görülecek yakın bir tarihte söz konusu işletmelerin faaliyetlerinin kontrollü
bir şekilde başlatılması hususunda değerli görüş ve desteklerinizi talep eder, gereğini bilgilerinize saygıyla
arz ederiz.
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