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ilge Umumi Hrfzrssrhha Kurulu, covid-19 Pandemi tedbirleri gerEevesinde, I 593 sayrh Umumi

Hifzrssrhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 04.09.2020 tarihinde gergekleqtirilen

ola[aniistii gdriigmede agalrdaki kararlan almrqttr.

GUNDEM:

Qin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde ba$layarak tiim diinyayr tehdit etmeye devam eden

ve Diinya Sa!1k firgutii tarafrndan PANDEMi olarak nitelendirilen Coronaviriis (Covid-19)

.algrnrndan ,itandaSlanmrzr korumak ve salgtmn yayrlmasrru engellemek, vatandaglanmrzln

sagl[rna olumsuz etkilerini asgariye indirmek ve salgrnda en etkili miicadele olan sosyal

mesafeyi saglamak igin gereken tedbirlerin kararlagttnlmast.

KARAR:

Covid-19 salgrnrnrn toplum saf,lrlr ve kamu diizeni agrsrndan olugturdulu riski ytinetme,

sosyal izolasy6nu temin, fiziki mJsaieyi koruma ve yayrltm htztnt kontrol altlnda tutma amactyla

sa!trt eakintrgr ve Koronaviriis Bilim Kurulunun 6nerileri, Saytn Cumhurbagkantmtztn

talimatla. do!riltusunda birgok tedbir kararr alrnarak uygulamaya gegirilmigtir.

Bu kapsamda 24.06.2020 tarihli ve L0116 sayrh IEigleri Bakanhf,t Genelgesiyle; salgrnrn kalabahk

ortamiardaki yayrlm hrzr 962 ontinde bulundurularak diifliin (gelin alma, ktna vs. ddhil), ni;an,

siinnet diili.inU vb. etkinliilerin tiim illerimizde, miimkiin olan en ktsa siirede tamamlanmasr,

o1.07.2020 tarihli ve 10888 sayrh Genelgeyle de koyler ve/veya sokaklarda yaprlan s6z konusu

etkinliklerin aynr giin igeriiinde katacak gekilde saat stntrlamalarrnrn illilge hrfztssthha

kurullarrnca belirlenmesi istenilmi5ti.25.08.2020 tarihli ve 13671 sayrh Genelgeyle Diyarbakrr

ilimizde diiliin, nigan, krna gecesi, stinnet diifijnii gibi etkinliklere ydnelik gegitli ktsttlamalar

getirilmiSti.

Gelinen noktada bagta fiziki mesafe kuralr olmak iizere altnan tedbirlere yeterince

riayet edilmemesi, hastahf,rn yayrhm hrzrnr artllrnasl ve toPlum sa!hlrnrn riske attlmast

neieniyle; diiliin, nigan, siinnet dtif,iinti, krna gecesi gibi vatandaglarrmrzrn kalabahk gekilde bir

uruyu !.iaiti-.ri etkinliklere iligkin Sa[1k Bakanllr Koronaviriis Bilim Kurulunun

OZ.OS.|OZO tarihli toplantlslnda alnan tavsiye karart ve Saytn Cumhurba'kantm tztn

talimatlarr ile 02.Ot.2O2O tarihli ve 14210 sayrlr igiSleri BakanlrIr Genelgesi

gergevesinde;

ilcemizde uYgulanacak gekilde;

1. Sokak&tiy dii[iinii, siinnet diiEi.inii, krna gecesi, nigan vb. etkinliklere miisaade

edilmemesine,
2. Ancak nik6h merasimi qeklinde yaprlabilecek olan diigiinler ile nikdhlarrn en fazla

I saat siire igerisinde tamamlanmastmn sa[lanmastna,

3. Nikah merasimi geklinde dii[iin veya nikdh yaprlacak diiliin salonlannda.
ve dans/oyun

I)'r'



pisti/alanlanm da kapatacak qekilde olugturulmasrna,
4. Nikah merasimi geklinde yaprlacak diifiiinler ile nikihlarda oyun oynanmasr/dans

edilmesine ve toplu yemek verilmesi de dAhil olmak [zere her tiirlii
yiyecek-iEecek servisi/ikamr (paketli su servisi harig) yaprlmasrna higbir qekilde
miisaade edilmemesine,

5. Gelinle damadrn birinci ve ikinci derece yakrnl olmayan 65 yag ve iizeri
vatandaglanmrz ile 15 yaq altr gocuklann diifiiinlere ve nikdh tdrenlerine
katrlmasrnrn yasaklanmasrna,

6. Nikah merasimi qeklinde yaprlacak diiftin ve1"a nikAh ttirenlerine en az bir kamu
g6revlisinin (kolluk, zabrta vb.) grirevlendirilmesinin saflanarak denetim
faaliyetlerine alrrhk verilmesine,

7. igerisinde bulundulumuz kontrollli sosyal hayat ddneminin temel prensipleri olan
temizlik, maske ve mesafe kurallannrn yanr srra nikih merasimi geklindeki
dtifitin ve nikdhlarda, bu Genelge ile diizenlenen hususlar drgrnda Igigleri
Bakanhlrmn ilgili Genelgeleri ile Salhk Bakanh[r Covid-19 Salgrn Ydnetimi ve

Qahgma Rehberinde yer alan tiim kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine,
Yukarrda belirtilen tedbirlerin, en geg 04.09.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya

baglanmasrna,

'Hemen giderilebilir nitelikte anhk uygulamalardan kaynakh siireklilik tagrmayan

aykrrrhklar iEin birinci ihlalde uyarr, ikinci ihlalde idari para cezasr, igyeri. ticari taksi ve

toplu ulaqrm araglarr iEin iigi.incii ihlalde 1 giin, d<irdiincii ihlalde 3 giin geklinde faaliyet
durdurma cezasr teklifleri miilki idare amirine iletilecektir.

Kaymakamlanmrz ve ilgili Kurumlarca konu hakkrnda gerekli hassasiyetin gcisterilerek

uygulamanrn yukarrda belirtilen gergevede eksiksiz bir $ekilde yerine getirilmesinin
saflanmasrna, tedbirlere uymayanlarla ilgiti Umumi Hrfzrssrhha Kanununun 282 nci maddesi

gerelince idari para cezast verilmesine, aykrrrh[rn durumuna g6re Kanunun ilgili maddeleri
gere[ince iglem yaprlmasrna, konusu sug tegkil eden davranlglara iligkin Ttirk Ceza

Kanunununl95 inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin baqlatrlmastna,

Oy birliliyle karar verilmigtir.

ilge Umumi Hrfzrssrhha Kurulu'nun aldrfir kararlara uy mamast halinde ve her seferinde
ayn ayn olmak iizere;

a. Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gerefince kolluk kuwetleri ve zabrta ekipleri
taraftndar 392,00 TL, idari para cezasr uygulanmastna,
b. Umumi Htfztssthha Kanunu'nun 282. maddesi gere$ince 3-!l!i!!!!,
c. Ttirk Ceza Kanunu'nun Bulagrcr Hastalklara iligkin Tedbirlere Aykrrr Davranma

baghkh 195. maddesinde yer alan "... yetkili makamlarca ahnan tedbirlere uymayan
kigi, iki avdan bir wla kadar haois cezaswla cezalandr rr." hiikmii uyarrnca, bu hi.ikme

uymayan kigilerin, haklannda gerekli adli iglemler takdir dilmek iizere adli
makamlara bildirilmesine,



ilge Umumi Hrfzrssrhha Kurulumvzc4 5442 sayir Il Idaresi Kanunu'nun 32lQ maddesi ve 1593

sayrlr Umumi Hrfztssrhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyannca, 04.092020 tarihinde
oybirlili ile karar verilmiqtir.
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