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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

   İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu Sayın Valimiz Mustafa MASATLI Başkanlığında toplanmış 

olup, aşağıdaki kararların alınmasına;              

Karar 1: Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, 

Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerimizde giriş/çıkış kısıtlamasına 

yönelik alınan/alınacak tedbirler değerlendirilmesi kapsamında; 

● Büyükşehir statüsündeki 14 ilimiz ile Zonguldak şehir giriş-çıkış kısıtlamasının 

31.05.2020 Pazar günü saat 24.00’dan sonra sonlandırılmasına, 
● 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden 

en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri 

uygulamasına devam edilmesine, 
● Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin 

yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olan 

vatandaşlarımız hariç) Seyahat İzin Belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası 

yolculuk yapabilmelerine, 

Karar 2: Sokağa çıkma yasağına tabi olan 18 yaş altı ve milli sporcu lisansına sahip çocuk ve 

gençlerimizin antrenman yapabilmeleri için valiliklerimiz koordinesinde sporcuların 

durumlarını ibraz eden lisanslarını göstermesi kaydıyla, kolluk kuvvetlerimiz tarafından izin 

belgesi aranmaksızın antrenman faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere sokağa çıkma 

kısıtlamasından muaf tutulmasına, 

Karar 3: Salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, 

sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma 

amacıyla alınan tedbir kararları kapsamında; 

● Lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, dernek 

lokalleri, çay bahçeleri, vb. işyerlerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile 

satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan 

canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle 

belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlamalarına (Kendi 

müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat 

sınırlamasına tabi olmayacaktır.), 
● Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin 1 Haziran 2020 

Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar; spor 

merkezleri/tesislerinin 24.00'a kadar hizmet vermeye başlamalarına, 
● Park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil 

bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere (yerleşim 

yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve 

mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren başlanmasına, 
● Sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, 

oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı 



tüm pazarlarda belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 

Pazartesi gününden itibaren faaliyetlere başlanmasına, 
● İskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak 

şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere, 

lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri, 

yüzme havuzları, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin faaliyetlerini 

22.00’a kadar (Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki 

işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır.), kamuoyunda sosyete pazarı olarak 

adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta 

vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetlerini 

22.00’a kadar; spor merkezleri/ tesislerinin faaliyetlerini kendi iç düzenlemeleri 

çerçevesinde en geç saat 24.00’a kadar sürdürmelerine izin verilmesi, bu saatlerden 

sonra faaliyetlerinin sonlandırılmalarına, 

● İlgili federasyonların izni ile yapılacak müsabaka, antrenman ve hazırlık süreçleri hariç 

olmak üzere spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında takım ve temas halindeki sporlar, 

müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, 

karate vb.) veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenmanlara ilişkin 

getirilen kısıtlamalar geçici bir süreliğine devam etmesine, 
● Açık olacak tüm işletmelerin Sağlık Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu ‘’Salgın Yönetimi 

ve Çalışma Rehberi’’(https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/) kapsamında hijyen kurallarına 

uyarak çalışmaya devam etmelerine, 
● Alınan koruyucu önlemlere uygunluğunun sürdürülebilmesi için  Emniyet Müdürlüğü 

koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü, Ardahan Belediye Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası, Sanayi ve Ticaret Odası, Şoförler Odası ve İl tarım ve Orman Müdürlüğü ile 

ekipler oluşturularak denetimlerin yapılmasına, 

Belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci 

maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili 

maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza 

Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 

Karar 4: İlimize diğer İllerden gelen kişilerin kontrol noktalarında ateş ölçümü, kişi bilgileri, 

COVID-19'a yönelik vaka/temaslı bilgilerinin sorgulanması vb. işlemlerin kayıt altına alınarak 

gelen kişilerin 14 (on dört) gün süre boyunca evde kalmalarının sağlanmasına, 

● İlimize günübirlik gelip 14 gün kalmak istemeyen vatandaşların iletişim bilgileri alınıp 

istediği İle seyahat etmelerine izin verilmesine, 
● HES kodu almadan kişilerin seyahat etmelerine izin verilmemesine, 

Karar 5: İl İdare Kurulunun 28/03/2020 tarih 21 Nolu kararının 14. maddesinde almış olduğu 

Kars Garajı,Şavşat Garajı ve Göle Garajının tekrardan yolcu indirip bindirmek için açılması, 

açılan garajların sorumluluğunun Ardahan Belediye Başkanlığı tarafından sağlanmasına, 

Karar 6: Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığına ilişkin olarak ; 

● Tüm şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında 

belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki 

talimatların yürürlükten kaldırılmasına, 
● Şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulamanın Sağlık Bakanlığı 

Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehber doğrultusunda 

gerçekleştirilmesine, 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/


● Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri,Belediye Otobüsleri

 ve Diğerleri) ile İlgili Alınması Gereken Önlemlerin “Yolcular İçin Alınması Gereken 

Önlemler ‘’ kısmında ‘’Araçlara koltuk sayısı kadar müşteri alınabilir, ayakta yolcu 

alınmamalıdır. Karşılıklı dörtlü koltukların iki koltuğu kullanılmalı, yüz yüze 

gelinmeyecek şekilde çapraz olarak oturulmalıdır. Farklı özelliği veya niteliği olan diğer 

araçlarda oturma kuralları ve sosyal mesafeye göre düzenleme yapılmalıdır.’’ 

hükmünün uygulanması kapsamındaki madde metninde ‘’Farklı özelliği veya niteliği 

olan diğer araçlarda oturma kuralları ve sosyal mesafeye göre düzenleme yapılmalıdır.’’ 

İstisnasına ilişkin uygulamanın toplu taşıma için kullanılan araçların niteliği (ayakta ve 

oturarak yolcu taşıma kapasiteleri), ayakta yolcu taşımaya uygun araçların toplam 

taşımadaki oranı vb. hususların göz önünde bulundurularak ayakta yolcuların güvenli 

mesafe kurallarına uymak koşulu şartıyla belirlenen sayıda yolcu taşıyabilmesine, 

Karar 7: Sosyal mesafenin korunamadığı (sadece ailelerin katıldığı küçük çaplı nikahlar hariç, 

düğün, nişan, asker uğurlaması, taziye çadırı kurulması vb.) toplu organizasyonların daha önce 

alınmış olan kararlarda belirlenen tedbirlerin uygulanmasına devam edilmesine, 

 

 

           Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 


