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İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 
Maddesi gereği 09.07.2020 tarihinde İlimiz Valisi Mustafa TUTULMAZ başkanlığında toplanarak 
Covid-19 hastalığına karşı alınan kararlara ilave olarak İçişleri Bakanlığının 07/07/2020 tarih ve 
10888 ve 10889 sayılı yazıları doğrultusunda aşağıda yazılı bulunan kararlar alınmıştır. 

 
1. a) Salgının yayılımını engellemek amacıyla teması azaltmak için köylerde ve/veya 

sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin 
süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde gündüz başlangıç saati en erken 13.00, bitiş 
saati en geç 17.00, akşam başlangıç saati en erken 19.00, bitiş saati en geç 23.00 olarak 
belirlenmesine (Her bir etkinlik için bir zaman dilimi-gündüz veya akşam-seçilebilecektir),  
b) Düğünlerde ateşleyici patlayıcı silah, havayi fişek kullanımının yasaklanmasına,  
 

2. Asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına; 
a) 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 edilmemesine, 

b) Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün 
birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında 
akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade 
edilmemesine, 

c) Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi 
verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki 
mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek 
uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair İçişleri 
Bakanlığının 07/07/2020 tarih ve E.10889 tarihli yazı ekinde sunulan taahhütnamenin 
alınmasına, 

d) Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin 
yükümlünün ikametgah adresine göre ilgili kolluk kuvvetlerine bildirilmesine ve 
kurallara uyulup uyulmadığı kontrolünün ilgili kolluk kuvvetlerince yapılmasına, 

e) Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, Valiliklerce, 
pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu 
yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine 
dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesine, 

 
Uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara 

uymayan şahıslara Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası, alınan 
kararlara uymayan işyerlerine/işletmelere/kurumlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. 
Maddesi gereğince 3.180,00 TL idari para cezası verilmesi, maske kullanım kurallarına aykırı 
hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca 900,00 TL 
idari para cezası uygulanmasına, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem 
yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi 
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 

 
Alınan kararın birer suretinin İlçe Kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve kuruluşlara 

gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 09.07.2020 
 




