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ilqe urrzrsrHHA MECLisi xanaRr

ilge Umumi Hrfzrssrhha Kurulu, 07/07/2020 tarihinde saat 19:30'da Kaymakam Ersin
EMiROGLU bagkanhfrnda igigteri Bakanlrgon 07.07.2020 tarih ve 89780865-153-E.10889 sayr
"Asker U!urlamalarr Hakkrnda" konulu Genelgesinin uygulanmasrna y6nelik konulan ve bu do[rultuda
gerekli kararlan almak iizere olalaniistii toplandr.

Trim Diinya'da etkisi gdriilen Covidl9 salgmrrun toplum salhlr ve kamu diizeni
aqrsmdan olugturdufu riski ydnetebilmek adrna hayatrn her alanrna ydnelik tedbirler Salhk
Bakanh[r ve Koronaviriis Bilim Kurulunun <inerileri, Sayrn Cumhurbagkanrmrzrn talimatlarr
dofirultusunda ahnmakta ve uygulanmaktadrr.

igerisinde bulundulumuz kontrollii sosyal hayat d<ineminde, salgrnla miicadelenin
genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallanrun yanr srra her bir faaliyet alanr/ig
kolu igin ahnmasr gereken dnlemler ayn ayn belirlenerek bu kural ve tedbirler gergevesinde
faaliyetlerin siirdtiriilmesi saIlanmaktadrr.

Ote yandan son zamanlarda baqta fiziki mesafe kurah olmak iizere pandemi
tedbirlerinin ihlal edilerek asker ufurlama tdrenlerinin/ellencelerinin gergektegtirildili
gdzlemlenmektedir. Asker ufurlamalarr, bagta askerlik yiikiimliileri olmak Lizere bu
ortamlarda bulunan vatandaglanmrzrn sa[h[rnr ve iilkemizin salgrn ite miicadelesindeki
bagarrsrnr riske atmaktadrr.

Bu gergevede asker ulurlama tdrenlerinin/eIlencelerinin olugturabilece!i riski rinlemek adrna;

l. Kontrolsiiz kalabahklarrn olugmasrna neden olan, fiziki mesale kurallarrna aykrrrhk
tegkil eden asker ulurlamalarrna (agrk ya da kapah yerlerde eflenceler diizenlenmesi, arag
konvoyu olugturulmasr, toplu u[urlama vb.) higbir gekilde miisaade edilmemesi,

2. Otogar, gar, havaalanr gibi yerlerden yaprlacak u[urlamalara askerlik ytikiimliisriniin
birinci derece yakrnlarrnrn (kardegleri dahil) katrtmasrna izin verilmesi, bunun drgrnda

akaba, tanldlk, arkadag vb. katrldr!r toplu u[urlamalara kesinlikle miisaade edilmemesi,
3. Askertik yiikiimli.ilerinden, askerlik qubelerinden sevk iglemleri (siiliis belgesi

verilirken) yaprlrrken birli[ine teslim olaca[r ddnemi kapsayacak gekilde bagta fiziki mesafe
kurah olmak iizere pandemi tedbirlerini ihlal edecek u[urlama./tdren/e[[ence/konvoy gibi
aktivitelerde bulunmayacaklanna dair bir dmeIi genelge ekindeki taahhtitname ahnmasr.

4. Askerlik gubelerince, askerlik ytkilmliisiinden ahnan taahhiitnamenin bir drnelinin
ilgili VatilikrKaymakamhklara bildirilmesi,

5. Toplum salhlr agrsrndan olugturdulu riskin yrlnetilebilmesi amacryla,
Valilik/Kaymakamhklarca, pandemi kurallarrna aykrrr gekilde asker ulurlamasr, e!lencesi,
tcireni veya konvoyu yapmasr nedeniyle hakkrnda idari ya da adli iglem tesis edilen askerlik
yiiktimliilerine dair bilgilerin ilgili askeri birlipe (bu kiqilerin teslim olacafr) bildirilmesinin,
uygun olaca!r de!erlendirilmektedir.
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Ahnan kararlara uymayan vatandaglara Umumi Hrfzrssrhha Kanununun
282 nci maddesi gere[ince idari para cezasr verilmesi ba$ta olmak rizere aykrrrhlrn
durumuna gdre Kanunun ilgili maddeleri gerelince iglem yaprlmasr, konusu sug tegkil eden
davranrglara iliqkin Tiirk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamrnda gerekli adli
iglemlerin baglatrlmasr, dzellikle sevk dcinemlerinde denetim ve kontrollerin artrnknasrna:

Oy birlifi ile karar verildi.

Belediye Bagkanr
Dr.
itge
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