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ilee urrzrssrHHA KURUL KARARTARI

ilge Hrfzrssrhha Kurulu O3/O9/2O2O Pergembe gOn0 saat 10:00'da Abana Kaymakamr Tarrk

Buf,ra SEYHAN Bagkanhf,rnda aga$rda adr, soyadr, unvanr ve imzalan bulunan tiyelerin katrhmr ile

toplanrlarak aga$rdaki kararlar ahndr.

GtiNDEM :

f- ilgemizde Koronavir0s (COViD -19) ile ilgili ahnacak ek tedbirler.

KARARTAR :

Bilindifi tizere Korohavirtis salgtnrntn toplum saflrf,r ve kamu d0zeni agrsrndan olugturdulu
riski yonetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastahfirn yaylhm hrztnr kontrol
altrnda tutma amactyla Saphk Bakanh[r ve Koronavir0s Bilim Kuru]unun 6nerileri, Sayrn

Cumhurbagkantmtztn talimatlarr do$rultusunda birgok tedbir karan ahnarak uygulamaya
gegirilmektedir.

Bu kapsamda Abana ilge Hrfzrssrhha Kurulumuzun 26.06.2020 tarih ve 93 sayrlr kararr ile;

salgtnrn kalabaltk ortamlardaki yayrhm hrzr g<iz oniinde bulundurularak diip0n (gelin alma, krna vs.

dehil), nigan, siinnet dtif0nii vb. etkinliklerin m0mki]n olan en krsa s0rede tamamlanmast ve ilge

Hrfzrssrhha Kurulumuzun 07.07.2O20 tarih ve 101 sayrh kararr ile de sdz konusu etkinliklerin yeri ve

zamanl hakkrnda 3 (tig) gtin <inceden Abana Kaymakamlrfir'na haber verilmesi ve diifiUn

torenlerinin aynt gtin igerisinde kalacak gekilde 2 (iki)saat ile srnrrlandlnlmasl kararr ahnmrgtr.
Gelinen noktada bagta fiziki mesafe kuralr olmak iizere ahnan tedbirlere yeterince riayet

edilmemesi, hastaltitn yayrhm hrzrnr artrrmasr ve toplum sa$h$rnrn riske atrlmasr nedeniyle; dii$Un,

nigan, sUnnet dUf,0nii, krna gecesi gibi vatandaglanmrzrn kalabahk gekilde bir araya geldikleri

etkinliklere iligkin Saihk Bakanhir Koronaviriis Bilim Kurulunun 02.09.2020 tarihli toplantrsrnda
altnan tavsiye karan ve Sayrn Cumhurbagkanrmrzrn talimatlarr do$rultusunda agaf,rdaki kararlann
Valiliklerimizce ahnmasr gerekti[i de$erlendirilmigtir.

Bu kapsamda;

1- Sokak/k6y dii[iinii, s0nnet dU$0n0, krna gecesi, nigan vb. etkinliklere m0saade
edilmemesine,

2- Ancak nik6h merasimi geklinde yaprlabilecek olan dtifi.inler ile nikdhlarrn en fazla 1

saat s0re igerisinde tamamlanmastnrn saflanmasrna,

Nik6h merasimi geklinde diifi0n veya nik6h yaprlacak dii$0n salonlarrnda, sandalye/koltuk
d0zeninin fiziki mesafe kogullarrna uygun ve dans/oyun pisti/alanlarrnr da kapatacak gekilde
olugturulmaslna,

Nikeh merasimi geklinde yaprlacak dUf,iinler ile nikdhlarda oyun oynanmasr/dans
edilmesine ve toplu yemek verilmesi de d6hil olmak lizere her t0rl0 yiyecek igecek

servisi/ikramr (paketli su servisi harig) yaprlmasrna higbir gekilde miisaade edilmemesine,
Gelinle damadtn birinci ve ikinci derece yakrnr olmayan 55 yag ve 0zerivatandaglanmrz ile 15

yag altt gocuklann d0[0nlere ve nik6h torenlerine katrlmasrnrn yasaklanmasrna, .
Nikah merasimi geklinde yaprlacak dii$iin veya nikih t6renlerine en az bir kamu

4-

5-

fdf zabta vb.) g6revlendirilmesinin saf,lanarak denetim faaliyetlerine af,rrhk
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7' igerisinde butundufiumuz kontrollii sosyal hayat doneminin temel prensipleri olan temizlit<,maske ve mesafe kuraltanntn yanr srra nik6h merasimi geklindeki diilon ve. nikahlarda, buGenelge ile duzenlenen husustar drSrnda Bakantrfrmrzrn ilgi Genelgeleri ile safilrk Bakanhfircovidl9 salgrn Y<inetirni ve Qalrgma Rehberinde yer atan tiim kural ve tedbirlere eksiksizriayet edilmesine,

i9 bu kararlartn ilgili kurum ve kuruluglara g6nderirmesine, karar gerelince giirevibulunan kurum ve kurutuglar tarafrndan uygulamanrn takip editmesine, alnan kararlarauymayanlara Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gere$ince idari para cezasr verilmesiba5ta olmak [izere ayktrlhfrn durumuna g6re Kanunun ilgili maddeleri geresince iSlem yaprlmasrna,konusu sug te5kil eden davranr5lara iligkin Ttirk ceza Kanunu,nun 1g5,inci maddesi kapsamrndagerekli adli iglemlerin bagtatrlacasr hususuna oy birli$i ile karar verirdi.
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