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İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-l9 Pandemi tedbirleri çerÇevesinde, 1593 saYılı

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 07,07,2020 tarihinde

gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır,

cüNnBıvı:
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam

eden ve Dünya s'"eİrk örgütü tarafindan PANDEMI olarak nitelendirilen Coronavirüs

(Covid_l9) salgınınJan vatandaşlanmızı korumak ve salgının yayılmasrnı engellemek,

vatandaşlanmlzln sağlığına olumsuz etkilerini asgariye indirmek ve salgında en etkili

mücadeİe olan sosyal-mesafeyi sağlamak için gereken tedbirlerin kararlaŞtırılması,

KARAR:

Tüm Dünya,da etkisi görülen covid_l9 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından

oluşturduğu riski yöne-tebilmek adına hayatİn her alanına yönelik tedbirler Sağlık Bakanlığı

ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları

doğrultusunda alınmakta ve uygulanmaktadır,

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel

prensipleri olan teİrizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliYet alanı/iŞ

kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler ÇerÇevesinde

f'aaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.

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

ihlal edilerek asker uğurlama törenlerinirı/eğlencelerinin gerÇekleŞtirildiği

gözlemlenmektedir. Asker uğurlamaları, başta askerlik yükümlüleri olmak izere bu

oftamlarda bulunan vatandaşlanmızrn sağlığını ve ülkemizin salgın ile mücadelesindeki

başarısını riske atmaktadır.

Bu çerçevede asker uğurlama törenlerinir/eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek

adına;
l. 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 edilmemesi,

2. otİgar, gar, havaalanİ gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik Yükümlüsünün
birinci dereİe yakınlurrn,, (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dıŞında

akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edİlmemesi,

3. Askerlik yükümlüleİird.n, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken)

yapılırken Ui.ligln. teslim olacağı dönemi kapsayacak şekİlde başta fizİki mesafe kuralı

oımak izere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/töreıı/eğlence/konvoy gibi

aktivitelerde bulunmayacaklarına dair bir örneği ekte sunulan taahhütname alrnmasr,

4. Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğİnin İlgilİ

Val ilik/Kaymakamlıklara bildirilmesi,
5.Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla,
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Kaymakamlığımızca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni

veya konvoy, yup.nuiı nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik

ytıltimıtııerine daiİ bilgilerin ilgİli askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesi,

ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde

ayrı ayrı olmak izere;
a. Kabahatler Kanunu,nun 32. maddesi gereğince kolluk kuvvetleri ve zabıta ekiPleri

tarafindan 392,00 TL, idari para cezast uygulanmasına,

b. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun282. maddesi gereğince 3.150.00 TL,

c. Türk Ceza Kanunu,nun Bulaşıcı Hastalıklara İıişkin Tedbirlere Aykırı Davranma

başlıklı 195. maddesinde yer alan "... yetkili makamlarca alınan tedbİrlere uYmaYan

çiui, ikı oudon bi, ,rlo koİo, hooi, 
"rrorİrlo 

,rrolondrrrlır." hükmü uYaflnca, bu hükme

,ylnu r takdir ve ifa edilmek üzere adli

makamlara bildirilmesine,
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ,

tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.
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