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Covid- '1 9 Ek Tedbirler

oDALARA 2o2o/122 sAYıtı GENELGE

Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski

yönetme,5o5yal lzolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol
altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya
geçirilmektedir,

Hatırlanacağı üzere, daha önce İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgelerle,

salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak düğün (gelin alma, kına

vs. d5hil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin tüm illerde mümkün olan en kısa sürede

tamamlanması, köylerde veya sokaklarda yapılan bu etkinliklerin aynı gün içerlsinde kalacak

şekilde saat sınırlamalarının illilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesinin istenilmiş,

Ardından, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri,

Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olmak üzere 14 ilde düğün, nişan, kına gecesi, sünnet

düğunü gibi etkinliklere yönelik çeşitli kısıtlamalar getirilmişti,

Gelinen noktada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet

edilmemesi, hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığının riske atılması nedeniyle;

düğün, nişan, sünnet düğünü, kına gecesi gibi vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bir araya

geldikleri etkinliklere ilişkin Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulunun 02,09.2020 tarihli

toplantısında alınan tavsiye kararı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda

aşağıdaki kararların Valiliklerce alınması gere(tiği değerlendirilmiş, konu, İçişleri Bakanlığı lller

İdaresi Genel MüdÜrlüğünce yayımlanan 02.09.2020 tarih ve B9780865-153_14210 sayülı

Genelge ile Valiliklere duyu rulmuştur,

Bu çerçevede B1 ilimizde uygulanacak şekilde;
,] 

. Sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere mÜsaade

edilmemesine,

2. Ancak nik§h merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nik6hların en fazla 1

saat sÜre içerisinde tamamlanmasının sağlanmasına,

3, Nikeh merasimi şeklinde düğün veya nikAh yapılacak düğün

salonIarında, sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun

pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına,

4. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler lle nik6hlarda, oyun oynanması/dans

edilmesine, toplu yemek verilmesi de d6hiI olmak Üzere her türlü yiyecek-içecek

servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına, hiçbir şekilde müsaade edilmemesine,
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5. Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri
vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılmasının
yasaklanmasına,

6, Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine en az bir kamu
görevlisinin (kolluk, zabıta vb,) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık
verilmesine,

7. İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temeI prensipleri olan temizlik,
maske ve mesafe kurallarının yanı sıra nikah merasimi şeklindeki düğün ve nikahlarda, bu

genelge ile düzenIenen hususlar dışında daha önce valiliklere gönderilen genelge ile Sağlık
Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere
eksiksiz riayet edilmesine,

Yönelik, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve -72 nci maddeleri uyarınca gerekli

kararların Valiliklerce ivedilikle alınarak en qec 04.09.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya

başlanılmasının uygun olacağı değerlendlrilmiştir.

Bu kapsamda, Valilik ve Kaymakamlıklarca konu hakkında gerekli hassasiyetin
gösterilerek uyguIamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine

getirilmesi sağlanacak, tedbirlere uymayanlada ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci
maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna 9öre Kanunun ilgili

maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza

Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sa natka rlarım ıza duyurulması hususunda gereğini ivedilikle rica

ederiz,
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Genel Sekr Birlik Başkan Vr


