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Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 24lO3l2O2O tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 23. maddesine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHN başkanlığında olağanüstü toplanarak
gtirıdemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.

BirÇok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip
Koronavirüs (Covid-l9) salgını nedeniyle tüm Dtirıyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam
etmektedir. Covid-l9 salgınında en temel risk unsuru virüsijır bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması
nedeniyle vatandaşlarlmızın toplu olarak bulunduğu mekönlar/alanlardır. ''. 

;

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit
etmesini engellemek için umuma açık birçok yerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir
almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızlapaylaşmaktadır.

Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi için marketle şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımİ
araçları için ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.

Yukarıda açıklanan nedenler, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri
doğrultusunda umumi Hıfzıssıhha kanununun 27 nci maddesi kapsamında;

1) İlimiz dAhilindeki tüm marketlerin 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermelerine, market
iÇindeki enfazla müşteri sayısının müşteriye doğrudarı hizmet sunulan toplam alanın (depolar,
idari btirolar vb. hariç) onda biri kadar olmasın4 (ömeğin marketin müşterilerin hizmetine
srrnulan alanı l00 metrekare ise aynı anda içeride enfazla 1O müşteri olması gerekmektedir.)

2) Tüm marketlerin, hizmet alanı btlyüklüğıiıııe göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri
saYlslnl market girişlerine asılarak ilan etmelerine, içeride belirlenen sayıda müşteri bulunması
iÇin gerekli tedbirleri almaların4 market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri
Çıkmadan başka müşteriyi içeriye almamalarına, içeriye girmek için bekleyen muşterilerin en az
bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatmalarına, market girişİnde görülecek
şekilde bu hususu belirten afiş asmalarına,

3) Tüm Şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçlarının (şehirlerarası yolcu otobüs,
midibıls ve minibüsleri, raylı sistem ulaşım araçları, personel ve öğrenci servis araç|arı, şehiriçi
her türlü belediye otobüsü, halk otobüsleri, minibüsler döhil); arİç ruhsatında beİirtiıen volçu
taŞıma kapasitesinin (Rayh sistemlerde öngörülmüş olan kapasitenin) o/o50'si oranında voıİ,kabul etmelerine, araÇ içindeki yolcuların oturma şeklinin mümkün olduğunca yan yana
olanlarda bir koltuk boş, arka sıradakiler öndekinin çapraa ve aynı sırada olanl-arda bİr korİdor,
diğeri cam kenarı gibi yolcuların birbirleriyle temasını engelleyeİek şekilde düzenlenmesine,

4) BaŞta belediyelerimiz olmak üzere kolluk birimlerimizin ve ilgili kurumlarımızın konuyu
hassasiyetle takip ederek herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Alınan bu kararlara aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer
öngördüğü müeyyidelerin uygulanmasma,

Oy birliği ile karar verildi.
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