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ANTALYA 

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI  

 

 

Karar No : 2020 / 67  

Karar Tarihi : 07/07/2020 

 

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

Genel Müdürlüğü ifadeli 10888 sayılı “Düğünlerde Uygulanacak Tedbirler Hk.” 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; 

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 bu kural ve tedbirler çerçevesinde 

faaliyetlerini sürdürmelerinin sağlanmakta olduğu, 

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı’nın 24.06.2020 tarihli ve 10116 sayılı genelgeleri ile 1 

Temmuz 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye 

başlayabilecekleri kararı alınan, düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. 

etkinliklerde uyulması gereken esaslar Valiliklerimize bildirildiği ve bahse konu etkinliklerin 

mümkün olan en kısa sürede tamamlanması gerektiğinin belirtildiği, 

Buna rağmen bazı yörelerde sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy 

oluşturma gibi faaliyetlerle üç güne kadar uzatıldığı, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı 

olmak üzere alınması gereken tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske 

atıldığı, bu nedenlere bağlı olarak bazı mahalle ve köylerin karantinaya alınmak zorunda 

kalındığından bahisle; 

Valilik/Kaymakamlıklarca, sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy 

oluşturma gibi faaliyetlerin 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, 

istenmiştir. 

Söz konusu genelge ile bildirilen hususlar ışığında yapılan görüşme sonucunda; 

1. Köylerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet 

düğünü vb. etkinliklerin sadece aynı gün içerisinde kalacak şekilde yapılabileceğine, bu 

etkinliklerin en erken saat 10:00’da başlamasına ve en geç saat 24:00’te (her türlü 

faaliyetin sona erecek şekilde) bitirilmesine, 

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

birimleri ve belediyeler tarafından yapılmasına, 

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

seferinde ayrı ayrı olmak üzere, fiilin niteliğine göre; 
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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, 

d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların 

uygulanmasına, 

             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.  

 


