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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI
Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 26/03/2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında
olağanüstü toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli
olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı
artmaya devam etmektedir. Covid-19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının
yüksek/hızlı olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekânlar/alanlardır.
Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit
etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, tüm kamu
kurum ve kuruluşları ile dernek ve vakıfların toplantılarının, eğitim/hizmet içi faaliyetlerinin
geçici süreliğine ertelenmesi başta olmak üzere bir çok tedbir almakta ve bu kapsamda
uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.
Yaşanan salgının biran önce engellenmesi, vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması
amacıyla; T.C. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda 1593 sayılı
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri hükmü kapsamında;
1) Büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel
meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesine,
2) Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması/devamı için meclisin
toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde, gerekli sağlık tedbirlerinin alınarak ilgili
mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına,
3) Diyaliz ve kemoterapi gibi kronik hastalara servis hizmeti veren özel ve kamu tüm
sağlık kuruluşlarının gerekli tedbirleri almak suretiyle sunulan sağlık hizmetinde
zafiyet oluşturmadan ve hastaların tedavilerini aksatmadan hizmet vermeye devam
etmelerine, mücbir sebeplerle durdurma ihtiyacı olduğunda İl Sağlık Müdürlüğünden
izin almalarına,
4) İlimiz dahilinde faaliyetine devam eden semt pazarlarında alınan önlemlere aykırı
kalabalıkların oluşmaması ve hijyen şartlarını ortadan kaldıran davranışların
önlenmesi amacıyla, pazarlarda sosyal mesafe uyarı görselleri asılması ve bu konuda
zabıta denetimlerinin artırılmasına, müşterilerin el ile seçme yapmalarının önlenmesi
için gerekli tedbirlerin alınmasına, pazarcı esnafının kişisel ve tezgah temizliğine
dikkat etmesi hususunda belediyelerce gerekli tedbirlerin alınmasına,
5) Personel ve öğrenci servisleriyle ilgili 24.03/2020 tarih 2020/8 sayılı kararın 4.
Maddesinde sehven yazılan 24.03.2020 tarih 2020/7 sayılı kararın 3. maddesinden
hariç tutulmasına ilişkin ifadenin çıkarılarak, bunların da 2020/7 sayılı kararın 3.
maddesinde belirtildiği gibi araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin
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öngörülmüş olan %50'si oranında yolcu kabul etmelerine, araç içindeki yolcuların
oturma şeklinin mümkün olduğunca yan yana olanlarda bir koltuk boş, arka sıradakiler
öndekinin çaprazı ve aynı sırada olanlarda bir koridor, diğeri cam kenarı gibi
yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenleme yapmalarına,
6) Alınan bu kararlara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve
diğer mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanmasına,
Oy birliği ile karar verildi.

