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Ankara İl umumi Hıfzıssıhha
Hıfzıssıhha Kanununun 23, ve 27. ve
başkanlığında olağanüstü toplanarak
almıştır.
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Kurulu 2710312020 tarihinde 1593 sayılı Umumi
72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN
gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları

Dünya Sağlık Örgütünce çok tehlikeli pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs
(Covidl9) salgınının yayı|arak vatandaşlarlmlzın hayatını tehdit etmesini
engellemenin en temel yolu vatandaşlarım|zff| evlerinde sosyal izolasyona
geçmeleridir. Bunu sağlamak için birçok tedbir alınmakta ve uyulması gereken
kurallar belirlenerek vatandaşlarımızla paylaşılmaktadır. Ancak illerimizde başta
gençler olmak izere orta yaştakİ vatandaşlar|m|z|n virüsün etki alanı içinde
olmadıkları duygusu ile yürüttilen çalışmaların aksine cadde ve sokaklarda sosyal
hareketlilik içinde oldukları gözlemlenmektedir. Virüs, 65 yaş ve üzeri ile kronik
rahatsızlığı olan vatandaşlarımızı daha çok etkilemekle beraber tüm yaş gruplarındaki
vatandaşlarımızın sosyal hareketliliği virüsün yayılmasını hızlandırmaktadır. Ayrıca
önümüzdeki hafta sonunda vatandaşlarlmrzn sahil bantlarl, mesire, piknik alanlarında;
piknik yapmak, balık tutmak, spor, yurüyuş vb. faaliyetler nedeni ile çok yakın
mesafede bir arada bulunabilecekleri, bu durumun hem kendi sağlıkları hem de başta
virüsle mücadelede en temel önlem olan vatandaşların evde kalma duygusunu zaafa
uğratarak toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği değerlendirilmektedir.

Bu nedenlerle;

1, 28-29.03.2020 tarihleri başta olmak üzere virüsle mücadele sonuçlanıncaya
kadar hafta sonlarında, illilçelerimizde vatandaşlarımızın sahil bantlarr, mesire ve ören
yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yrirüyiş vb.
faaliyetlerinin yapmalarının yasaklanmasına, belirtilen yerlerde hafta içi günlerinde
risk oluşturabilecek sayıda kalabalıkların oluşumunun önlenmesine,

2, Marketler ve pazar yerlerine çocukların girmemesi için gerekli tedbirlerin
alınmasına,

3- İlimiz dahilinde, belediye merkezi sistemleri, camiler ve kolluk
birimlerinin kullandığı araçlardan ve kurumsal intemet siteleri ve sosyal medya
hesapları aracılığıyla sürekli olarak vatandaşlarlrrnızın gerekli olmadığı sürece dışarı
Çıkmamaları ve evde kalmaları için anons luyarı yapılmasına, kolluk görevlileri
tarafindan da cadde ve sokaklarda zorunlu olmadıkça sosyal hareketlilik içinde
olanların evlerinde kalmaları konusunda uyarılmalarına,

4- Taksi ve benzeri araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracına dönüşümüne
neden olacak ya da internet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı vb.) vasıtasıyla yolcu
alınmasına yönelik her ttirlü durumun önlenmesi için gerekli tedbirlerin allnmasrna,

5- Alınan bu tedbirlerin süratle uygulamaya konulabilmesi için Büytikşehir
Belediyesi, kaynakamlıklar, ilçe belediyeleri ve kolluk birimlerinin işbirliği içinde
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6- Ayrıca İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nin27,03.2020 taih
ve 6008 sayılı, "Koronavirüs TedbirlerilAraç Muayeneleri" konulu yazılarında ifade
edilen "65 yaş ve ıj.zeri, ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkmaları
kısıtlanarı/yasaklanan motorlu taşıt sahibi vatandaşlarlmızın sokağa çıkma yasağının
başladığı 22.03.2020 tarihinden sonra muayene zamarfl gelen araçları için
yasaklamanın kaldırılmasrndan 45 gün sonrasma kadar Karayolları Trafik Kanununun
34 üncü maddesi kapsamında araç muayenelerinin ertelenmesi ve anılan mevzuat
hüktimlerine göre herhangi bir cezai işlem uygulanmaması için gerekli kararların
alınması ve trafik zabıtası tarafindan kararların herhangi bir mağduriyete sebebiyet
verrneyecek şekilde uygulanması için gerekli tedbirlerin alınması" talimatına uygun
hareket edilmesine,

Alınan bu kararlara aykırı hareket edenlere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu ve diğer mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanmasına,

Oy birliği ile karar verildi.
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Mansur YAVAŞ
Büyükşehir Belediye
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