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bagkantrfrnda; igigleri Bakanh[rnrn 07.07.2020 tarihli ve 10888 saytlt
,.Diiliinlerde Uygulanacak Tedbirler Hk." konulu Genelgesinin uygulanmasrna y6nelik konulart ve bu

do!rultuda gerekli kararlart almak iizere olaEantistii toplandr-

igerisinde bulundu[umuz kontrollii sosyal hayat dcineminde, salgrnla miicadelenin genel

prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallartntn yanr slra her bir faaliyet alanr/ig kolu igin

alnmasr gereken <inlemler ayrr ayn belirlenerek bu kural ve tedbirler gergevesinde faaliyetlerini

srirdiirmesi sa[lanmaktadrr.

Bu kapsamda igigleri Bakanh pnn 24.06.2020 tarihli ve i0116 sayrh Genelgeleri ile dtigiin

salonlarrrun 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun gekilde hizmet vermeye

baglayabitecekleri karan ahnmrg ve diifitn (gelin alma, krna vs. dahil), nigan, siinnet diiliinii vb.

etkinliklerde uyulmasr gereken esaslar Valiliklere bildirilmiq ve bahse konu etkinliklerin miimkiin olan

en krsa siirede tamamlanmasr gerektiIi belirtilmigti.

Buna rafmen bazr yrirelerde sokak veya kdy dii[ilnlerinin krna, gelin alma, konvoy olugturma gibi
faaliyetlerle iig giine kadar uzahldrflr, bu diifiinlerde bagta fiziki mesafe kuralt olmak iizere altnmast
gereken tedbirlere yeterince riayet edilmedi[i ve toplum safihfirnrn riske atrldrpr, bu nedenlere ba!h olarak

bazr mahalle ve kriylerin karantinaya ahnmak zorunda kalndr!r gdriilmektedir.

Salgrnrn kalabahk ortamlardaki hrzh yayrhmr gdz tiniinde bulundurularak salgrnla miicadele

kurallarrna uygun davranmak gartr ile ilgemizde; yasal engeli oimayan agrk alan ve sokaklarda yaprlan

driftin (gelin alma, krna vs. dahil), nigan, siinnet dtifiinii vb. etkinliklerin siiresinin, aynr giin igerisinde

kalacak qekilde en erken 15.00'da baglamak ve en geg 23.00'da 2 saati agmayacak gekilde bitirilmek
iizere belirlenmesine,

Konu hakkrnda gerekli hassasiyetin g6sterilerek uygulamantn yukanda belirtilen gergevede

eksiksiz bir gekilde yerine getirilmesinin sa!lanmasr, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hrfztssthha

Kanununun 282'nci maddesi gerelince idari para cezast verilmesi, aykrrrhflrn durumuna gd,re Kanunun

ilgili maddeleri geregince iglem yaprlmasr, konusu su9 te$kil eden davrantglara iligkin Tiirk Ceza

Kanununun 195'inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iqlemlerin baglattlmast hususu;

ile karar verildi.
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