
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel 

Müdürlüğünün 15/03/2020 tarih 89780865-153-E.5240 sayılı ve 16/03/2020 tarih  

89780865/153-5361 sayılı ek Coronavirüs konulu yazıları gereğince 16/03/2020 tarihinde 1593 

sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine göre, Ankara Valisi  Vasip ŞAHİN 

başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır. 

 

 

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya 

Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (COVID-19) salgınına 

yönelik ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeler ve Sağlık Bakanlığınca oluşturulan Bilim 

Kurulunun karar ve değerlendirmeleri hassasiyetle takip edilmekte olup, bu kapsamda; 

salgından korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla ilimiz genelinde; 

 

 

1. Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve 

vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma 

riskini arttıracağı değerlendirilen; pavyon, diskotek, bar ve gece kulüpleri, tiyatro, 

sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli 

lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır 

bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun 

salonları (Atari, Playstation vb.), her türlü kapalı çocuk oyun alanları (avm ve 

lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, 

hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor Merkezlerinin faaliyetlerinin 

geçici bir süreliğine 16.03.2020 pazartesi günü itibariyle durdurulmasına, 

 

2. Sivil toplum kuruluşlarının (Dernek, vakıf vs) genel kurulları ve sivil toplum 

kuruluşlarının eğitimler dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü 

toplantı ve faaliyetlerinin (icra-i zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) 

16.03.2020 pazartesi saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenmesine, 

 

3. Toplu olarak vatandaşlarımızın bir arada bulunduğu “Taziye Evleri” faaliyetlerinin 

16.03.2020 pazartesi saat 24:00 itibariyle durdurulmasına, 

4. Alınan bu kararlara aykırı hareket edenlere Hıfzısıhha Kanunu ve diğer mevzuatın 

öngördüğü müeyyidelerin uygulanmasına, 

5. Ayrıca, halkımıza hizmet sunan kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile faaliyetleri 

geçici olarak durdurulan yerler dışında kalan  yeme-içme, alışveriş ve diğer sosyal 

ihtiyaçların karşılandığı işyerlerinde yoğunluk oluşmasına fırsat vermeyecek 

tedbirlerin alınması, kişiler arasında yeterli mesafenin korunması gibi uygulamalara 

gidilmesi ve hijyen şartlarına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmesine 

 

 

Oy birliği ile karar verildi. 

 

 


