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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

 İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu Sayın Valimiz Hüseyin ÖNER Başkanlığında toplanmış olup, 

aşağıdaki kararın alınmasına;  

 

Karar 1: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 08.09.2020 tarih E.14533 

sayılı COVID-19 ek tedbirler yazısı ile ilgili olarak; 

1. Meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, 

bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) 

vatandaşlarımızın istisnasız maske takma zorunlu olmasına,  

2. Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma 

yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının 

uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına 

kesinlikle müsaade edilmemesine, 

3. Restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra 

müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta 

izin verilmeyecektir. Mülki idare amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve 

yerel yönetimlerin bu konuda gerekli tüm tedbirlerin alınmasına, 

4. Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazaryerleri, sahiller 

vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekanlarında; Koronavirüs salgınıyla 

mücadele amacıyla Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri 

Bakanlığının ilgili Genelgeleriyle belirlenen kurallara ve alınan tedbirlere uyulması 

hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılmasına 

yönelik gerekli tedbirlerin alınmasına, 

5. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel 

kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda gerekli 

hassasiyetin gösterilmesine, 

 

      Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden 

olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri 

gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk 

Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 

           Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 



BAŞKAN 

Hüseyin ÖNER 

Vali 

 

  

                  ÜYE                                               ÜYE                                            ÜYE 

           Faruk DEMİR                            Cem GÜMRÜKÇÜ                Opr. Dr. Erkan ÖZDEMİR 

     Ardahan Belediye Başkanı                  Vali Yardımcısı                            İl Sağlık Müdürü 

 

                                                           

                ÜYE                                            ÜYE                                              ÜYE 

      Turgay ŞİŞMAN                               Akın KOÇ                                 Ulaş KARACA 

İl Tarım ve Orman Müdür V.         İl Milli Eğitim Müdür V.            Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 

 

                                                               

                ÜYE                                                                                               ÜYE 

    Dr. Ulaş ŞENTÜRK                                                                   Uz.  Dr. Oğuzhan TUĞRUL 

Sağlık Hizmetleri Başkanı                                                     Ardahan Devlet Hastanesi Başhekimi                 

            

 

                ÜYE                                                                                               ÜYE 

   Uz. Dr. Aziz ALTUNOK                                                                  Yunus DÜNDAR 

     Merkez TSM Başkanı                                                              Eczacılar Odası İl Temsilcisi 

 


