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Qankrrr il Hrfzrssrhha Kurulu Vali Abdullah AYAZ Bagkanhfrnda, agalrda isim ve imzalarr
bulunan iiyelerin katrhmr ile Valilik toplantr salonunda toplanmlqtrr.

igerisinde bulundu[umuz kontrollii sosyal hayat doneminde, Koronaviriis (Covid-19) salgrnr

ile miicadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallartntn yanr srra her bir
faaliyet alanr/iq kolu igin alrnmasr gereken rinlemler ayn ayn belirlenerek bu kural ve tedbirler
gergevesinde faal iyetlerin siirdi.iriilmesi sa[lanmaktadrr.

Bu kapsamda;

t- ilimiz genelinde sokak/koy diigi.inii, stinnet dtigtini.i, krna gecesi, nigan vb. etkinliklere mi.isaade

edilmemesine,

2- Ancak nikdh merasimi qeklinde yaprlabilecek olan dii[iinler ile nikdhlartn en fazla I saat siire
igerisinde tamamlanmaslnln sa[lanmasrna,

3- Nikah merasimi geklinde nik6h ve dii[Un yaprlacak diisiin salonlarrnda, sandalye/koltuk diizeninin
fiziki mesafe kogullarrna uygun dans/oyun pisti/ alanlarrnr da kapatacak gekilde olugturulmastna,

4- Nikah merasimi geklinde yaprlacak di.i[iinler ile nik6hlarda oyun oynanmast/dans edilmesine ve

toplu yemek verilmesi de d6hil olmak iizere her ttirlti yiyecek-igecek servisi/ikramr ( paketli su servisi

harig ) yaprlmasrna higbir gekilde miisaade edilmemesine,

5- Gelinle damadrn birinci ve ikinci derece yakrnr olmayan 65 yag ve iizeri vatandaglartmrz ile l5 yag

altr gocuklarrn di.igi.inlere ve nikdh tcjrenlerine katrlmasrnrn yasaklanmasrna,

6- Nikeh merasimi geklinde yaprlacak diifiiin ve nik6h torenlerine en az bir kamu gorevlisinin ( kolluk,
zabfta vb.) g<irevlendirilmesinin sa[lanarak denetim faaliyetlerine a[rrhk verilmesine,

7-Diiliin srrasrnda nikah kryrlma iglemleri ile ilgili alrnan it Umumi Hrfzrssrhha Kurulu'nun
31.08.2020 tarihli ve 60 sayrlr karartntn l.maddesinin kaldtrtlmastna,

8- igerisinde bulundupumuz kontrollti sosyal hayat ddneminin temel prensipleri olan temizlik,
maske ve mesafe kurallannrn yanl slra dti[tin ve nikdhlarda, bu Genelge ile dtizenlenen hususlar

drgrnda igigleri Bakanhlrnrn ilgi Genelgeleri ile Safhk Bakanh[r Covid-19 Salgrn Yonetimi ve

Qahqma Rehberinde yer alan ttim kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine,

Yukanda ahnan tedbirlerin 04.09.2020 tarihinden itibaren uygulanmasrna, konu hakkrnda
gerekli hassasiyetin gosterilerek uygulamanrn yukarrda belirtildigi gergevede eksiksiz bir qekilde

yerine getirilmesinin sa[lanmasr, alrnan kararlara uymayan vatandaglara Umumi Hrfzrssrhha
Kanununun 282'nci maddesi gerefiince idari para aezau verilmesi, aykrrrlr[rn durumuna gdre

Kanunun ilgili maddeleri gerefiince iglem yaprlmasr ve konusu sug tegkil eden davrantglara iligkin
Tiirk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iElemlerin baqlatrlmasrna,/
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