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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI
Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 28.11.2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN
başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları
almıştır.
Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski
yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol
altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya
geçirilmiştir. Bu doğrultuda;
A Sağlık Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığına hitaben gönderilen 01.10.2020 tarih
ve 13588366/149/1604 sayılı yazıda; “COVID19 Bilimsel Danışma Kurulunca fiziksel
mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasının
ve ileri tarihe ertelenmesinin önerildiği” belirtilmiş,
 İçişleri Bakanlığının 02.10.2020 tarih 16230 sayılı Genelgesi ile Sağlık Bakanlığının
01.10.2020 tarih ve 13588366/149/1604 sayılı yazısı, Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye
kararı ve İl Hıfzıssıhha Kurulunun 02.10.2020 tarih 2020-76 sayılı Kararı doğrultusunda,
mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020
tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst
kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinlikler ertelenmişti.
Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya’da ve
özellikle Avrupa’da hızlı bir artış yaşandığı ve Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş
görüldüğü kamuoyunun malumudur.
Bu çerçevede Sağlık Bakanlığınca İçişleri Bakanlığına iletilen 27.11.2020 tarih ve 149
sayılı yazıda da; “Dünyada halen COVID19 vaka artışları devam etmektedir. Ülkemizde de
Covid19 vakalarının devam etmekte olması, her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde
kontrol altına alınmış olsa da önümüzdeki kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış
gösterebilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan
COVID19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil

toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya
kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmayarak 3 (üç) ay sonraya ertelenmesini
önermiştir.” denilmektedir. Bu doğrultuda ilimiz genelinde;
1. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst
kuruluşları, barolar, meslek odaları, birlikler, kooperatifler ile kat malikleri tarafından
düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 01.03.2021 tarihine kadar
ertelenmesine,
B- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 18.11.2020 tarihli ve 2020-82 sayılı kararı ile
restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerlerinin 10:00 ila 20:00 saatleri
arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabileceği; restoran,
lokanta veya on-line yemek sipariş firmalarınca saat 20:00’den sonra sadece telefonla ya da
online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebileceği hüküm altına alınmıştır.
Buna rağmen bazı oteller ve/veya konaklama tesislerinde restoran ve lokantalar için
belirlenen kurallara aykırı uygulamalar yapıldığı, şartları taşımayan kişilerin otel veya
konaklama tesisi içerisindeki restoran veya lokantalara kabul edildiği ya da kısıtlamaları
aşmak adına içerisine konaklama da eklenerek müzikli yemekli eğlence programı paketlerinin
satışa sunulduğu görülmektedir.
Bu kapsamda ve İçişleri Bakanlığının 28.11.2020 tarihli ve 19986 sayılı Genelgesi
doğrultusunda;
1. 2020-82 sayılı Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile yeme-içme yerleri için getirilen
kısıtlamalardan istisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya
restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti
verebilmelerine,
2. Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi
yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine ve bu yerlere yönelik denetim
faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasına ve etkinliğinin artırılmasına,
3. Kimlik Bildirme Kanununun ek 2’nci maddesinde yer alan “Bu Kanunun 2’nci
maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri tüm kayıtlarını
bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine
bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak
bildirmek zorundadırlar.” hükmü uyarınca konaklama yapan müşterilerin
bildirildiği kolluk birimlerince yapılacak denetimlerde, otel ve konaklama
tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için
bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığının muhakkak kontrol edilmesine,
4. Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde yapılan bildirimlerle otel ve konaklama
tesislerinin kendi kayıtları arasında tutarsızlık olup olmadığının denetlenmesine,
5. Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında
saat 22.00’den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü
yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesine,

C- Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20
Kasım 2020 – 04 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim- öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim
yoluyla devam edileceği kararı alınmış, ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda
ise resmi ve özel tüm anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz
yüze eğitime devam edilmesi 20.11.2020 tarihli ve 16988740 sayılı yazı ile 81 İl Valiliğine
bildirilmiştir.
Ancak; Milli Eğitim Bakanlığının 27.11.2020 tarihli ve 17375679 sayılı yazılarıyla, Covid19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve anasınıfları için
04 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararının İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının
görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmiştir.
Bu kapsamda;
1. Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30.11.2020 – 04.01.2021 tarihleri
arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında
eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine,
D- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 04.04.2020 tarih ve 2020-18 sayılı kararının 9’uncu
maddesinin uygulanmasının kaldırılmasına,
Kaymakamlarımız ve ilgili Kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin
gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine
getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve
Turizmi Teşvik Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç
teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli
adli işlemlerin başlatılmasına,
Oy birliği ile karar verildi.

