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ilgemiz Umumi Hrfzrssthha Meclisi, 26.08.2020 tarihinde saat 10.30'de Orhaneli Kaymakamr Emir
Osman BULGURLU Bagkanhgrnda, Belediye Baqkanr Ali AYKURT, ilge Sallrk Miidiirii Dr. Ersen
BiRGUL, ilge Tarrm Miidi.ir V. Yasin GUNHAN ve Serbest Eczacr Aynur Oluz UYSAL'rn iqtiraki ile
toplandr.

Bilindili iizere Koranaviriis salgrntnrn toplum salhlr ve kamu dtizeni agrsrndan olugturdulu riski
ydnetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastahlrn yayrhm hzrnr kontrol altrnda tutma
amactyla Saphk Bakanhlt ve Koronaviriis Bilim Kurulunun iinerileri, Sayrn Cumhurbagkanrmrzrn
talimatlan dolrultusunda birgok tedbir karan ahnarak uygulamaya gegirilmektedir.

Bu kapsamda lgigleri Bakanhgnrn 24.06.2020 tarih l0l l6 sayrh Genelgesi ve 24.06.2020 tarih 89
sayrlr Il Hrfzrssrhha Kurulu Kararr ile 25.06.2020 tarih 90 sayrh ilge Hrfzrssrhha Kurulu Kararr salgrnrn
kalabahk ortamlardaki yaytltm htzt 96z tiniinde bulundurularak diiliin (gelin alma, krna vs. dahil), niqan,
siinnet diigi.inij vb. etkinliklerin, miimkiin olan en ktsa si.irede tamamlanmaslna, lgiqleri Bakanhlrnrn

07.07.2020 tarih 10888 saytlt Cenelgesi ve 07.07.2020 tarih 104 sayrh Il Hrfzrssrhha Kurulu Kararr
ve 07.07.2020 tarih 100 sayrl ilge Hrfzrssrhha Kurulu Karan ile kdyler velveya sokaklarda yaprlan siiz
konusu etkinliklerin aynr giin igerisinde sabah l0:00 akgam 24:00 saatleri arasrnda her tiirlii faaliyetin bitecek
qekilde planlanmasrna karar verilmi gti.

Yine Igigleri Bakanlrlrnrn 30.07 .2020 tarih 12682 sayrh Genelgesine istinaden I 1.08.2020 tarih I I I
sayrlr ve 17.08.2020 tarih l17 sayrlr il Hrfzrssrhha Kurulu Kararlan ile 107 ve l12 sayrh ilge kararlarr ile
ilave tedbirler ahnmlstl.Bu gergevede;

A- Bagta fiziki mesafe kurah olmak iizere ahnmasr gereken tedbirlere yeterince riayet edilmemesi,
toplum salhlrnrn riske atrlmasr ve hastahlrn yayrlrm hrzrnr artrrmasl nedeniyle agalrdaki ilave tedbirler
allnml$tlr.

l. Siinnet diiliinii, krna gecesi, niqan vb. etkinliklere miisaade edilmemesine,
2. Diiliin ve nikahlarrn en fazla I saat slire igerisinde tamamlanmasrnrn sallanmasrna,
3. Dilfiin salonlarrnda sandalye/koltuk diizeninin fiziki mesafe kogullarlna uygun ve dans/oyun

pisti/alanlarrnl da kapatacak gekilde oluqturulmasrna,
4. Diiliin ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak tizere her t0rlii yiyecek-igecek

servisi/ikramr (paketli su servisi harig) yaprlmastntn durdurulmastna,
5. Bu gekilde gergeklegtirilecek diiliinlerde oyun/dans gibi faaliyetlere kesinlikle miisaade

edilmemesine,
6. Gelinle damadrn birinci ve ikinci derece yakrnr olmayan 65 yaq ve iizeri vatandaqlarlmrz ile 15

yaq altr gocuklarrn dii!0nlere ve nikah merasimlerine katrlmasrnrn yasaklanmastn4
7. Her dtiliin veya nikah merasimine en az bir kamu gdrevlisinin (kolluk, zabrta vb.)

gdrevlendirilmesinin sallanarak denetim faaliyetlerine a!rrhk verilmesine,
8. igerisinde bulundulumuz kontrollii sosyal hayat ddneminin temel prensipleri olan temizlik, maske

ve mesafe kurallarrnrn yanr srra dii[iin ve nikahlarda, yukarrda belirtilen hususlar drgrnda lgigleri
Bakanlrlrnrn 13.06.2020 tarih 9430 sayrh Genelgesi ve 13.06.2020 tarih 8l saytlt ll ve 83 saytlt llge
Hrfzrssrhha Kurulu Kararr, Igiqleri Bakanhlnrt 24.06.2020 tarih l0l l6 sayrh Genelgesi ve 24.06.2020 tarih
89 sayrlr il Hrfzrssrhha Kurulu Karan ve 25.06.2020 tarih 90 saylh ilge Hrfzrssrhha Kurulu Kararr, Igiqleri
Bakanlr[rnrn 07.07.2020 tarihl0888 sayrh Genelgesi ve 07.07.2020 tarih 104 sayrh Il ve 100 sayrh Ilge
Hrfzrssrhha Kurulu Karan, igigleri Bakanhlntn 30.07.2020 tarih 12682 sayrh Genelgesine istinaden

ilge Hrfzrssrhha Kurulu ile Saflrk Bakanhlr Covid-19 Salgrn Ytinetimi ve Qalryma Rehberinde
yer alan tiim kural

tu
eksiksiz riayet edilmesine,
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B- Kamu kurum ve kuruluglannda yemekhane hizmetleri harig olmak iizere kigilere (personel, ziyaretgi
ya da hizmet almak igin bulunan vatandaglanmrz da dahil) yaprlacak her tiirlii yiyecek-igecek (paketli su
servisi harig) ikramrnrn durdurulmasrna,

Yukanda belirtilen tedbirlerin 26.08.2020 tarihinden itibaren uygulanmasrna ve uygulamada
herhangi bir aksakhia meydan verilmemesi ve mafduriyete neden olunmamasln4 alman kararlara uymayan
vatanda$lara Umumi Hrfzrssrhha Kanununun 282 nci maddesi gerelince idari para cezasl verilmesi bagta
olmak Uzere aykrrrhlrn durumuna gdre Kanunun ilgili maddeleri geregince iglem yaprlmasrn4 konusu sug
tegkil eden davranrglara iligkin Tiirk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin
baglatrlmasrna;

Oy birliliyle karar verilmigtir.
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