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ANTALYA 

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI  

 

 

Karar No : 2020/77 

Karar Tarihi : 14/08/2020 

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığının  12.08 2020 tarihli ve E.13102 sayılı 

Genelgesi ve Kurulumuzun 16.06.2020 tarihli ve 2020/48 nolu, 07.07.2020 tarihli ve 2020/67 

nolu, 09.05.2020 tarihli ve 2020/32 nolu kararları çerçevesinde Covid-19 salgını ile ilgili gerekli 

tedbirleri kararlaştırmak amacıyla, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine 

istinaden 14.08.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları 

almıştır. 

 

    GÜNDEM: 

    Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi 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: 

1. Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgınının, kamu 

düzeninin bir parçası olan kamu sağlığı açısından risk oluşturduğu gözönünde bulundurularak, 

İlimizde bulunan hamamlara tur düzenlenmesi veya insanların hamamlara toplu şekilde 

taşınmasının yasaklanmasına, 

2. Kurulumuzun 16.06.2020 tarihli ve 2020/48 Nolu kararı 3. maddesinde; 16.03.2020 

tarihli ve 5361 sayılı genelgeye istinaden sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri 

vatandaşların, her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve 

maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecekleri, belirtilmiştir. Bu maddede geçen 10:00-20:00 

saatleri ibaresinin 06.00-24.00 saatleri olarak değiştirilmesine, 

3. Kurulumuzun 07.07.2020 tarihli ve 2020/67 Nolu kararının 1. maddesinde; 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 faaliyet sona erecek şekilde) 

bitirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu maddenin “ 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 23:00 "te (her türlü faaliyet 

sona erecek şekilde) bitirilmesine” şeklinde değiştirilmesine, 

4. Kurulumuzun 09.05.2020 tarihli ve 2020/32 nolu kararınin 3. maddesinde; Ticari 

taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyeceği belirtilmiştir. Bu maddede yer 

alan sözkonusu kural 4 yolcu kapasiteli taksiler için konulmuş olup; 5 veya 6 yolcu kapasitesi 

olan taksilerde 4 müşteriye kadar, 7 veya 8 yolcu kapasitesi olan taksilerde ise 5 müşteriye kadar 

yolcu alınabilmesine, 

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

birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından yapılmasına,    

6. 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, 
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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, 14.08.2020 

tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 


