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KARAR 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm dünyayı 

tehdit etmeye devam eden Covid-19 adı verilen Koronavirüs salgınından 

vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla; Sağlık 

Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, İçişleri Bakanlığının uygulamaya konulmasını 

emrettiği talimatlar ve virüsün kuluçka devresinde de bulaşma ve yüksek yayılma hızına 

sahip olması özelliklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda ilimiz genelinde 

uygulanmak üzere kararlar alınmaktadır. 

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla 

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

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

ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.    

        Öte yandan son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi 

tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin gerçekleştirildiği 

gözlemlenmektedir. Asker uğurlamaları, başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu 

ortamlarda bulunan vatandaşlarımızın sağlığını ve ülkemizin salgın ile mücadelesindeki 

başarısını riske attığından asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin oluşturabileceği 

riski önlemek adına aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

1. 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 

edilmeyecektir. 

2. Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik 

yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilecek, 

bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle 

müsaade edilmeyecektir. 



3. 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 örneği 

ekte sunulan taahhütname alınacaktır. 

4. Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneği 

ilgili Kaymakamlıklara bildirilecektir. 

5. Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla, 

Kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, 

töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen 

askerlik yükümlülerine dair bilgiler ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) 

bildirilecektir. 

Yukarıda yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 

282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın 

durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil 

eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli 

işlemler başlatılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASKER UĞURLAMA TÖRENLERİNE İLİŞKİN TAAHHÜTNAME 

 

Asker uğurlama törenlerine ilişkin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun ……. tarih ve ……. sayılı kararının 

bir nüshası tarafımca tebellüğ edilmiştir. 

 

Bu çerçevede; …./….. celp döneminde gerçekleştireceğim askerlik görevi öncesinde; 

1. İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararında belirtilen usul ve esaslara riayet edeceğimi, 

 

2. Mesafe kuralları başta olmak üzere maske, temizlik ve diğer pandemi kurallarının ihlal edilebileceği 

asker uğurlama töreni/eğlencesi, konvoy vb. toplu faaliyetler gerçekleştirmeyeceğimi, 

 

3. Yakın çevremin (akraba, arkadaş vb.) bu nitelikte bir faaliyet gerçekleştirme planı olması 

durumunda kendilerine gerekli uyarılarda bulunarak engel olacağıma, 

 

4. Uyarılarıma rağmen usul ve esaslara aykırı hareket etmekte ısrar edenleri kolluk birimlerine 

bildireceğime, 

 

5. Aksi tutum ve davranışlarımın, konusunun suç veya kabahat olmasına bağlı olarak Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi veya Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi 

doğrultusunda şahsım hakkında adli ve idari işlem gerektireceğini, 

 

KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM. 

 

Adı Soyadı: 

T.C. Kimlik No: 

Tel: 

Sevk Dönemi: 

 

Tebliğ Eden                                     Tebliğ Tarihi                                        Tebellüğ Eden 

 

 

 

 

Ek: İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun ……… tarih ve ………. sayıl 


