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ANTALYA 

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI  

 

 

Karar No : 2020/73  

Karar Tarihi : 31/07/2020 

 

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı'nın 30.07.2020 tarihli ve Sivil Toplumla 

İlişkiler Genel Müdürlüğü ifadeli E.4883 sayılı "Covid-19 Ek Tedbirler" konulu genelgesi 

kapsamında gerekli tedbirleri kararlaştırmak amacıyla, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 

Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 31.07.2020 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 vatandaşlarımızı korumak ve salgının 

yayılmasını engellemek amacıyla yukarıda zikredilen İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Covid-19 

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi uyarınca gereken tedbirlerin kararlaştırılması. 

 

           KARAR: 

İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen genelgesiyle; 

İçişleri Bakanlığı’nın 24.07.2020 tarihli olurları ile derneklerin bildirim ve 

beyannamelerini verme süreleri 31.10.2020 tarihine kadar uzatıldığı, dernek genel kurul 

toplantılarının ise 31.10.2020 tarihinden sonra otuz gün içinde yapılmak üzere ertelendiği; 

Ancak derneklerin genel kurul toplantılarının yapılamaması nedeniyle, gerekli 

organlardan yoksun kalması, yönetimin başka yollardan sağlanmasının mümkün olmaması, spor 

derneklerinin sezon öncesi genel kurul yapmasının önemli ölçüde zorunluluk arz etmesi, genel 

kurulların yapılamaması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması, fiil ehliyetinin 

kazanılamaması gibi önemli hukuki sorunların ortaya çıkabileceği durumlarda; derneklerin genel 

kurul toplantılarını söz konusu erteleme tarihten önce yapmalarına İçişleri Bakanlığı tarafından 

izin verilebileceği, 

Bu kapsamda, derneklerin genel kurul toplantısı yapmasına ilişkin başvuruların ilgili 

valiliğe yapılacağı, valilikler tarafından yukarıda yer alan ve gerekli görülen diğer hususlar 

çerçevesinde yapılacak inceleme ve araştırmalar sonucunda uygun görülen taleplerin belirlenerek 

İçişleri Bakanlığı’na bildirileceği, bunun üzerine yapılacak değerlendirme sonucunda genel kurul 

toplantılarını yapmalarına izin verilen dernekler ilgili valiliğe bildirileceği belirtilmiştir. 

Söz konusu genelge ile bildirilen hususlar ışığında yapılan görüşme sonucunda; 

1. Derneklerin genel kurul toplantılarının; İçişleri Bakanlığı tarafından izin verilmesi 

durumunda, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri (Covid-19 Salgın 

Yönetimi ve Çalışma Rehberi vb.) başta olmak üzere temizlik, maske ve mesafe kurallarına 

uyulması kaydıyla yapılabileceğine, 

2. 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, 3.150,00 TL 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 
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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, 31.07.2020 tarihinde 

oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

 


