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Çin’in Wuhan kentinden başlayarak Dünya’nın pek çok ülkesine yayılan ve Dünya Sağlık
Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen, ölümlere sebep olan ve henüz kesinleşmiş bir tedavisi
bulunmayan Koronavirüs (COVID-19) Ülkemizde de görülmeye başlamıştır.
İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. Maddesi
gereği 24.03.2020 tarihinde Vali Erdoğan BEKTAŞ başkanlığında toplanarak Koronavirüs (COVID19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Umumi
Hıfzıssıhha Meclisince alınan 1, 2, 3 ve 4 Nolu ara kararlara ek olarak aşağıda belirtilen kararları
almıştır.
1-İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 23.03.2020 Tarih ve E.5823 sayılı
yazılarında Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler kapsamında alınan tedbirlere ilave olarak
İl/İlçelerimizdeki tüm marketler 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet verecektir. Market içindeki en
fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç)
onda biri kadar olacaktır. Örneğin marketin müşterilerinin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise
aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerektiğine, tüm marketler, hizmet alanı büyüklüğüne
göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecekler, içeride
belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirleri alacaklardır. Market içinde belirlenen
sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacaktır. Marketler aynı
zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az 1 metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini
sürekli hatırlatacaklar, market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılmasına, konunun
İl ve İlçe belediyeleri ile iş birliği yaparak planlanmasına ve tüm kolluk birimlerimiz tarafından
konunun takip edilmesine,
2-İl/İlçelerimizdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası
yolcu otobüsleri dahil) ile diyaliz merkezlerine ait nakil araçlarının araç ruhsatında belirlenen yolcu
taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul etmesine, araç içindeki yolcuların oturma şekli
yolcuların birbiriyle temasını engelleyecek şekilde olmasına, konunun İl ve İlçe belediyeler ile iş
birliği yaparak trafik zabıtasınca etkin denetimi ve koordinesinin ivedilikle planlanıp uygulanmasına
ve tüm kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilmesine,
Alınan kararın birer suretinin ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy birliği ile karar
verilmiştir. 24.03.2020

