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iı-,cp rrIFZISSIHHA KoMisYON KARARI

ilçe Hıfzıssüha Komisyonu 03/09/2020 Peşembe giinü Kaynarca Kaymakamı \Ielmet
eıi raİÜigrrı,i naşnrıigınaa toplanarak aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerden

teşekkül etmiş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alınmıştr,' 
Bilindİği Üere Koronavirils salğınının toplum_ sağlığı u9 \q"u diizeni açısından

oluşturduğu riİki yönetme, sosyal izolasyonu _temjn, .flzi§ mesafeyi koruma ve hastalığın

;;;il ;; kontrol altında'tutma amacıyla Sağtık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim

Kurulunun önerileri, Sayın Cumhu.başkanımızın talimatlan doğultusunda birçok tedbir

karan alınarak uygulamaya geçirilmektedir,**';'" 
k"pr#J;liıii"rı s'"kurüre,nın ilgili genelgeleri ile salgının kalabalık ortamlardaki

vuyır. tu, go, ontınd! buıuna,r.uiarat atıcılin (gelin alma, krna vs. dihil), nişan, siinnet

iıtiltı"iı ,t. Jtkinliklerin .ti.tun oıan eri kısa- siirede tamamlanması, köyler ve/veya

,"irtı.a. yapılan söz konusu etkinliklerin ayn giiniçerisinde kalacak şekilde saat

sınırlamalanİle ileili İl/ilçe hrfzıssıhha kurullannca kararlar ahnmıştı,

Gelinen noktada tuşt" roiı.i mesafe kuralı olmak iizere alman tedbirlere yeterince

.iuy.t "dİl."..si, 
hastalığİn yayılım hızını 

",t",l*l. 
ve toplum sağlığınm _n;k9. 

au|ması

nedeniyle; düğiin, nişan, .tı*"i iugtıntı, kına. gece^si 
_gibi 

vatandaşlarrmızın kalabalık şekilde

il;;-Ğiaın".i, "*iııtıii"'iıişı.i,i 
Sağiık. Bakanlığı Koronavirüs Bilim

Kurulunun02.09.2020 tarihli iopıuntr.rnau uırnan turiiy. karan ile ilgili İçişleri Bakanhğının

02.09.2020 tarih E.142l0 dıl-r;,ı"" veil idaresi k**..rn 1l/C maddesi ile Umumi

nt ir.rt ıru r**unun 27 ue ız ici maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır,

04.09.2020 tarihinden itibaren uygulanmak tizere İlçemizde;

1.Sokak/köydüğiınü,si.innetdüğiinü,krnagecesi,nişanvb.etkinlikleremüsaade
edilmemesine,

2.Ancaknik6hmerasiınişeklindeyapılabilecekolandiıgiınlerilenikihlannenfazlal
saat siire içerisinde tamamlanmaslnın sğanmasrn4

3. Nikah merasimi şeklinde düğiin veya niköh'yapılacak düğiin. salonlannda

._aıy"ıtoıtut diizeninin fiziki mesafe ioşullanna uygun ve dans/oyun pisti/alanlannı da

kapatacak şekilde oluşturulmasına,

4.NikahmerasirnişeklindeyapılacakdüğiinlerilenikAtılardaoyunoynanması/dans
edilmesine ve toplu y"m"t ,"ıiı."ri a" aahiı olmak İizere her tiirlü yiyecek içecek

seıvisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına hiçbir şekilde müsaade edilmemesine,

5. Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve izen

vatandaşlarımrzile15yaşaltıçocuklanndüğtinlerevenik6htörenlerinekatılmasrnın
yasaklanmasın4



6. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğtin veya nikah törenlerine en az bir kamu

görevlisinin (kolluk, zabıta vb:;;;;i"ffirtı.".i"ni",uğ,..*ut denetim faaliyetlerine ağırlık

7. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan

temizlik, maske ve ."*r" 
-t*ııaİ* yu. ;P nikAh merasimi şeklindeki düğ{iırı ve

nikihlaıda bu kararlarda b;İ;;;;; dışında içişleri Bakanlığının, ilgili diğer

Genelseleri ile Sağlık srk".ı';'ö;rio;; srü. Ybnetimi,ve Çahşma Rehberinde yer alan

'ü. 
Ğ"l ve tedbi-rlere eksiksiz riayet edilmesine,

YukandabelirtilentedbirlereuymayanlaraUmumiHıfzıssıhhaKanununun282nci
maddesi gereğince iaarı pa.a'Ii.; rJ.ııi".in , aykınlığın durumuna göre Kanunun ilgili

maddeleri gereğince işl". vup,]L?*u,'t""," "e.!9şÇl 
Jden dawaruşlara ilişkin Tiirk Ceza

;Şffi;;fi i-""i ri."aaJ.i,["pr".ında gerekli adli işlemlerin başlatılmasrna"

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oY birliği ile karar verilmiŞtir.

verilmesine,
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