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ANTALYA 

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI  

 

 

Karar No : 2020 / 66  

Karar Tarihi : 07/07/2020 

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın 07.07.2020 tarihli ve İller İdaresi 

Genel Müdürlüğü ifadeli 10889 sayılı “Asker Uğurlamaları Hakkında” konulu genelgesi 

çerçevesinde gerekli kararları almak üzere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. 

maddesine istinaden 07.07.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki 

kararları almıştır. 

 

 GÜNDEM: 

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ 

olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı 

korumak ve salgının yayılmasını engellemek için, İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen 

genelgesi uyarınca gereken kararların alınması. 

 

 KARAR: 

İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen genelgesiyle; 

Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ülkemizde 

kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek 

amacıyla, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın 

Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararının alınmış 

ve uygulamaya geçirilmiş olduğu,  

İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel 

prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu 

için alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlenerek tekrar faaliyete geçmelerinin 

sağlanmakta olduğu, 

Öte yandan son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin 

ihlal edilerek asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin gerçekleştirildiği,  Asker uğurlamaları, 

başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan vatandaşlarımızın sağlığını ve 

ülkemizin salgın ile mücadelesindeki başarısını riske attığından bahisle; 

Valilik/Kaymakamlıklarca, asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin oluşturabileceği 

riski önlemek amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca 

gerekli kararların alınması, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari 

para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem 

yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi 

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, özellikle sevk dönemlerinde denetim ve 

kontrollerin arttırılması istenmiştir. 

Söz konusu genelge ile bildirilen hususlar ışığında yapılan görüşme sonucunda; 

1. Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık 

teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç 

konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesine, 

2. Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün 

birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, 

tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine, 

3. Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi 

verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe 

kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi 
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aktivitelerde bulunmayacaklarına dair bir örneği kararımız ekinde bulunan taahhütnamenin 

alınmasına, 

4. Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin 

ilgili Kaymakamlıklara bildirilmesine, 

5. Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, 

Kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya 

konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine 

dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesine, 

6. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin genel kolluk 

tarafından yapılmasına, 

7. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her 

seferinde ayrı ayrı olmak üzere, fiilin niteliğine göre; 

a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince, İçişleri Bakanlığı’nın 

genelgelerinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanmasına, 

b) Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası 

uygulanmasına, 

c) Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma 

başlıklı 195. maddesinde yer alan “... yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki 

aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan 

kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara 

bildirilmesine, 

             İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi 

ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 07.07.2020 

tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir. 


