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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

   

   Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 03/09/2020 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. 

    

 

A) İçişleri Bakanlığının 24.06.2020 tarihli ve 10116 sayılı ve 07.07.2020 tarihli ve 10888 sayılı 

Genelgeleri doğrultusunda Kurulumuz kararlarıyla salgının kalabalık ortamlardaki yayılım 

hızı göz önünde bulundurularak düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü 

vb. etkinliklerin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması ve sokaklarda yapılan söz 

konusu etkinliklerin aynı gün içerisinde kalacak şekilde ve düğün süresinin azami iki saat 

olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştı. 

 

            Yine İçişleri Bakanlığının 30.07.2020 tarihli ve 12682 sayılı Genelgesi ile salgının 

seyrinin takip edilerek artış ve azalışlara göre il bazında ilave tedbirlerin de alınabileceği 

belirtilmişti ve bu çerçevede 26/08/2020 tarihli 2020-69 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 

kararı ile Sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmemesine, Düğün ve 

nikahların da en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasına karar verilmişti. 

 

 Gelinen noktada, hastalığın yayılımını kontrol altına alınması ve toplum sağlığını 

korumak amacıyla, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun 02.09.2020 tarihli 

toplantısında alınan tavsiye kararı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve İçişleri 

Bakanlığının 02/09/2020 tarihli ve 89780865-153-14210 sayılı genelgesi doğrultusunda, İl 

Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 2020-69 sayılı kararlarına ek olarak; 

 

• Sokak/köy düğünlerine de müsaade edilmemesine, 

 

B) Kurulumuzun 12.08.2020 tarih ve 2020/66 sayılı kararının cenaze merasimlerine ilişkin 4. 

Maddesine ek olarak; 

 

• Karşıyaka, İncek, Gölbaşı, Ortaköy gibi cenaze defin ve merasimlerinin yoğun olduğu 

mezarlıklarda, cenaze namazı ve defin işlemlerinin Ankara Büyükşehir Belediyesi 

Mezarlıklar Daire Başkanlığı’nın belirleyeceği saatlerde yapılmasına, 

 

  Kaymakamlıklar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarca konu hakkında gerekli 

hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine 

getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 

nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili 

maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza 

Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 
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  Oy birliği ile karar verildi. 


