
Genel Miidiirltifii ifadeli 108s8 sayrlr "Diiftinlerde Uygulan

genelgesi gergevesinde gerekli kararlart almak iz'ere, 1593

Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 07.07.2020 tarihinde

goriigmede aga[rdaki kararlart almtqttr'

ANTALYA
il uvruvri nrPzrssIHHA KIJRULU

Karar No z 2020 | 67

Karar Tarihi : 0110712020

il Umumi Hrfzrssrhha Kurulu, igiqleri Bakanh[r'nrn 07'07'

cUNNEU:
Ti.im diinyayr tehdit etmeye devam eden ve Dtin'ya Sa[ltk t

olarak nitelendirilen Koronavirijs (covid-19) salgrntndan iil

korumak ve salgrnrn yayllmasrnr engellemek igin. igiSleri Bakan

genelgesi uyarlnca gereken kararlartn altnmast'

KARI\R:
igigleri Bakanll[r'nrn yukanda zikredilen genelgesiyle;

igerisinde bulunulan kontrolli.i sosyal hayat doneminde,

prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallartntn yanl slra

iqin ui,nrusr gereken trnlemlerin ayt ay. belirlenerek bu kura

faal iyetlerin i siirdtirmelerin in sa[lanmakta o ldu[u,

Bu kapsamda igiqleri Bakanhfr'nn24'06'2020 tarihli ve I

Temmuz 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygut

baglayabilece,kleri kararl altnan, dii[i'in (gelin alma, ktna vs' dahi

et[iniit<lerae uyulmasr gereken esaslar Val i I iklerim izre bildirildi[i

mtimkiin olan en krsa siirede tamamlanmasr gerektifinin belirtildi

Br,rna rafm en bazr yorelerde sokak veya koy dii[iinlerint

olugturma giloi iaaliyetlerle tig gtine kadar uzattldt[t, 6u dgfiinler'

olmak iizere alrnmasr gereken tedbirlere yeterince rizr)'et edilmedi

atrldr[r, bu nedenlere ba[ll olarak bazr mahalle v'e koylerin k

katrndr[rndarn bahisle:;

Valilik/Kaymakamhklarca, sokak veya koy rCii[iinlerin

olugturma gibi faalivetlerin oluqturabilecefi riski iinlemek

Kanunu'nun 27 ve 72.',nci maddeleri uyarlnca gerekli kararlarln

Kanunu,nun282'ncimaddesigere[irlceidariparacez3s|veri|m
Kanunun ilgili maddeleri gere[ince iqlem yaptlmast' konusu su.g1

Ti.irk Ceza lKanunu'nun lqS inci maddesi kapsamtrrda gerekli

lstenml$tlr.

Soz konusu genelge ile bildiriten hususlar rqr[rnda yaprl

1. Koylerde ve/veya sokaklarda yaprlan dtifiinL (gelin alma

dtisiinuvb'etkinliklerinsadeceayn|giinigerisinclekalacak
etkinliklerin en erken saat 10:00'da ba$lamasrniil ve en

seferinde a)'rl ayn olmak nzeryfrilin niteli[ine gore;

fa:rtlvetin srtna erecek qeki lde) biti rilmesin e'

t t IA 2. Yukanda belirtilen hususlann uygulanmarstntn, takip

f /9J*K^Leri ve belediyeter tarafindan yaprlmastna,
v 3. il Umumi Hrfzlssrhha Kurulu'nun aldr[r kararlara

020 tarihli ve iller idaresi
Tedbirler Hk." konulu

yrlr Urnumi Hlfzrssrhha
kleqtirilen ola[aniistii

tti tarafindan PANDEMI
mizi ve vatandaglartmtzt

[r'ntn 1'ukartda zikredilen

lgrnla mticadelenin genel

er bir feraliyet alanr/i; kolu
ve tedbiirler gergevesinde

I l6 sa1'r)Lr gqnelgeleri ile I

qekilde hizmet venneye

), niqan, s;tinqet dii[iinii vb.

ve bahsr: konu etkinliklerin

,,oL%.".,,,*1



a)Unrumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 282. maddesi gere[i

gen el gelerinde bel irti len m i ktarda idari para cezasl uygulanmastna,

b)Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gere[ince 3

uygulanmastna,

baglrklr 195. maddesinde yer alan "... yetkili makamlarca altnan t

aydan bir yrlar kadar hapis cezasryla cezalandlrtltr." hiikmii uya

, igiqlerri Bakanlt[r'ntn

TL idari para cezasl

nca, bu lhiikine uymayan

il idaresi unu'nun I l/C maddesi

72. m leri uyrrrtnca, 07 .07 .2020

c) Tiirk Ceza Kanunu'nun Bulaqrcl Hastahklara Iliqkin T irlere l\ykpt Davranma

birlere uympyan kiqi, iki

kigilerin, hakllannda gerekli adli iqlemler takdir ve ifa edilm tizere adli makamlara

bildirilmesine.
d)igyerleri ve firmalar hakkrnda

uygulanmastna,

mevzuat uY gerelkli yapttrtmlartn

il Umurn i H r fzr ssrhha Kuru lumuz ca, 5 442 say rlt

ve 1593 sayrlr Umumi Htfztssthha Kanunu'nun 27' ve

tarihinde oybirli[i ile karar verilmigtir.
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