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ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-l9 Pandemi tedbirleri ÇerÇevesinde. l593 saYılı

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,nun 26. maddesine istinaden 07,07,2020 tarihinde

gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır,

cüx»nıvı:
Çin Halk Cumhuriyeti,nin_ Wuhan Kentinde !"tgl._{ tüm dünyayı tehdit etmeye devam

eden ve Dünya s'"eİrt ö.gütü tarafindan pANDEMi olarak nitelendirilen Coronavirüs

(Covid-l9) saügınınİan vatandaşlarımlzı korumak ve salgının yayılmasrnı engellemek,

vatandaşlarlmlzln sağlığına olumsuz etkilerini asgariye indirmek ve salgında en etkili

mücadele olan sosyal-mJsafeyi sağlamak için gereken tedbirlerin kararlaştırılması,

KARAR:
içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel

prensipleri olan teiıizlik, maske ue nrin mesafe kurallarının yanl sıra her bir faaliyet

alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrl ayrl belirlenerek bu kural ve tedbirler

çerçeve sinde faaliyetlerini sürdürme si sağl anmaktadır,

Bu kapsamda ilgi İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile düğün salonlarının 1 Temmuz 2020

tarihinden itibaren belirlenen kurallara ,ygrİn şekilde hizmet verrneYe baŞlaYabilecekle|

kararı alınmış ve düğün (gelin alma, kına v-.s. oa-ııiı), nişan, sünnet düğünü vb, etkinliklerde

uyulması gereken .Jurıaivuliliklerimize bildirilmiş ve bahse konu etkinliklerin mümkün

niun .n kısa sürede tamamlanması gerektiği belirtilmişti.

Buna rağmen bazı yörelerde sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy

oluşturma gibi faaliyetlerle üç güne kajar ,rutrüdrg,, bu düğünlerde başta. fiziki mesafe

kuralı olmak üzere alınması 
-gereken 

tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toPlum

sağlığının riske atıldığı, bu nedenlere bağlı olarak bazı mahalle ve köylerin karantinaya

alınmak zorunda kalındığı görülmektedir,

Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda; ikinci bir

karara kadar. köylerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs, dahil), nişan,

sünnet düğünü vb. etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak Şekilde en erken

08.00'de başlaması; en geç 23.00' dabitirilmesine,

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde

ayrı ayrı olmak izere;

a. Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince kolluk kuwetleri ve zabıta ekiPleri

tarafından 392,00 TL, idari para ceza§ uygulanmasına,

b. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun282. maddesi gereğince 3.150.00 TL.



c. Türk Ceza Kanunu,nun Bulaşıcı Hastalıklara İİişkin Tedbirlere Aykın Davranma

başlıklı l95. maddesinde yer alan "... yetkili makamlarça alınan tedbirlere uymayan

1riui, ıki oudon bi, urlo koio, hooi, ,rroriulo ,rrolondrrrlrr." hükmü uya,ınca, bu hükme

uymayan tişiı. dir ve ifa edilmek üzere adli

makamlara bildirilmesine,

ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl idaresi Kanunu,nun 32lç maddesi ve

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,nun 27. ve 72. maddeleri uyarlnca, 07,07,2020

tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir,
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