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ANTALYA 

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI  

 

 

Karar No : 2020/78 

Karar Tarihi : 24/08/2020 

 

             İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Kurulumuzun 02.06.202 tarihli ve 2020/43 No lu 

kararı ve Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi çerçevesinde Covid-19 salgını ile 

ilgili gerekli tedbirleri kararlaştırmak amacıyla, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 

26. maddesine istinaden 24.08.2020 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 yazı 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 halk sağlığı açısından risk oluşturduğu göz önünde bulundurularak;              

İlimizde bulunan sahillerde, tüm su üstü (deniz, akarsu, göl vb.) platform, yapı ve araçlarda 

(yat, gezi teknesi, dalış teknesi, ilkel yapılı ahşap gemiler, yolcu gemileri, yüzer iskele, 

yüzme/güneşlenme platformları vb.) düzenlenen köpük partisi ile duman/sis ve renkli toz vb. 

ile yapılan diğer toplu aktivitelerin, Covid-19 virüsünün bulaşması için uygun nemli ortam ve 

zemin hazırladığı, bu aktivitelerde maske kullanılmaması, sosyal mesafe kuralının ihlal 

edilmesi ve genel hijyen kurallarının sağlanamaması nedeniyle hastalığın bulaşma riskinin 

arttığı değerlendirilmiştir, 

              Buna göre;  

              İlimizde bulunan sahillerde, tüm su üstü (deniz, akarsu, göl vb.) platform, yapı ve 

araçlarda (yat, gezi teknesi, dalış teknesi, ilkel yapılı ahşap gemiler, yolcu gemileri, yüzer 

iskele, yüzme/güneşlenme platformları vb.) düzenlenen köpük partisi ile duman/sis ve renkli 

toz vb. ile yapılan diğer toplu aktivitelerin düzenlenmesinin yasaklanmasına, 

 2- Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasında takip ve denetiminin, genel kolluk 

birimleri, Liman Başkanlıkları, ilgili il/ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından 

yapılmasına, 

       3- 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 

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

bildirilmesine, 

d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların 

uygulanmasına, 
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              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, 24.08.2020 

tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

 


