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KARABÜK İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURUL KARARI 
 

 

KARAR TARİHİ: 07/07/2020 

KARAR NO         : 79 

 

 

 İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 

07/07/2020 tarihinde Vali Fuat GÜREL başkanlığında aşağıda isimleri belirtilen üyelerin 

iştiraki ile gündemdeki maddeleri görüşmek üzere toplanmış olup, aşağıdaki kararları almıştır. 

 

K A R A R 
 

 İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla 

mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra 

her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu 

kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmesi sağlanmaktadır. 
 

1) İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulunun 24/06/2020 tarih ve 65 no'lu kararı uyarınca, düğün 

salonlarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde 

hizmet vermeye başlayabilecekleri kararı alınmış ve düğün (gelin alma, kına vs. dahil), 

nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerde uyulması gereken esaslara riayet edilmesi, 

ayrıca bahse konu etkinliklerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması gerektiği 

belirtilmişti. Alınan hıfzıssıhha kararına ilave olarak;  

 

a) Köylerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, 

sünnet düğünü vb. etkinliklerin süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde en 

erken başlangıç ve en geç bitiş saatlerinin 12.00-24.00 olarak belirlenmesine 

ve düğünlerin toplamda 3 saatten uzun tutulmamasına, 

 

b) Düğün sahiplerinin yapılacak etkinliğin saatleri ile ilgili Emniyet veya 

Jandarma birimlerine (görev sahasına göre) önceden bildirimde bulunmasına 

ve bildirdiği saatlere riayet etmesine, 

 

c) Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda 

belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, 

 

d) Belirtilen kurallara uyulmamasından düğün sahiplerinin sorumlu tutulmasına ve 

yapılacak denetimlerde belirtilen kurallara uyulmadığının tespiti halinde 

kurallara uymayan vatandaşlarla birlikte düğün sahiplerine de cezai işlem 

uygulanmasına, 
 

 

2)  Son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal 

edilerek asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin yapılması vatandaşlarımızın 

sağlığını ve ülkemizin salgın ile mücadelesindeki başarısını riske atması nedeniyle; 

 

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 
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yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına 

izin verilmesine, 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 bir taahhütname alınmasına, 

 

d) Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir 

örneğinin ilgili Valilik/Kaymakamlıklara bildirilmesine, 

 

e) Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi 

amacıyla ;  Valilik ve Kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde 

asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında 

idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin bu 

kişilerin teslim olacağı askeri birliğe bildirilmesine, 

 

 

 

 

  Alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. 

Maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince idari para 

cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi 

kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanmasına; 
  

 Oy birliğiyle/çokluğuyla karar verilmiştir. 
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BAŞKAN 

 

                 Fuat GÜREL 

Vali 

 

 

 

 

         ÜYE                                                      ÜYE                                        ÜYE 

 

 Rafet VERGİLİ                             Dr.Ahmet SARI                      Hasan ÖZTÜRK 

Belediye Başkanı                            İl Sağlık Müdürü              Çevre ve Şehircilik İl Md.   

 

 

 

 

 

                    ÜYE                                            ÜYE                                      ÜYE 

 

Öğr.Üyesi Dr.İsmail HASKUL             Nevzat AKBAŞ                  Çetin AYVALIK 

KBÜ  Eğitim Araş.Hast.Başhekimi   İl Milli Eğitim Müdürü      İl Tarım ve Orman Md. 

 

 
 

 

 

             ÜYE                                                    ÜYE 

 

Uzm.Dr.Hacer İYNEM                       Ecz.Recep YILDIZ 

        Serbest Tabip                                   Serbest Eczacı 

 


