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Karar Tarihi: 24/03/2020Karar No     : 6 İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 24.03.2020 tarihinde saat
09:00’da Ordu Valisi Seddar YAVUZ Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi
Kanunun 11/c Maddesi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca;
  Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni
tip Koronavirüs (Covid19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya
devam etmektedir. Covid19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı
olması nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.Devletimiz tüm
kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek
için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere tedbir almakta ve
bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.
Yaşanan salgının biran önce engellenmesi için market ve şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşıma
araçları için ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.
Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığının 5823 sayılı genelgesi doğrultusunda Ordu ili sınırları
içerisinde;
  1- İl/ilçelerimizdeki tüm marketler 09:0021:00 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 müşterilerin hizmetine sunulan
alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekmektedir.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 bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacaklar, market
girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asacaklardır.
2- İl/ilçelerimizdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası
yolcu otobüsleri dahil); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında
yolcu kabul edecekler; araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını
engelleyecek şekilde olacaktır, hükümleri kapsamında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı,
İlçe Belediye Başkanlıkları ile işbirliği yapılarak, toplu taşıma araçları ile ilgili olanların ise trafik
zabıtasının etkin denetimi ve koordinesinde ivedilikle planlanması/uygulanması ve tüm kolluk
birimlerimiz tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesine, vatandaşlara basın yoluyla ve ilgili kurumlar tarafından duyurulmasına,  alınan
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kararlara uymayanlara idari ve adli işlem başlatılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
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