
Karar No: 2020/05 

Karar Tarihi: 24/03/2020 

 

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

     İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu Sayın Valimiz Mustafa MASATLI Başkanlığında 

toplanmış olup, aşağıdaki kararların alınmasına;              

Karar 1: İlimiz Merkezinde bulunan 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. Tüm marketler, hizmet alanı 

büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısının market girişlerine 

asarak ilan edilmesine, içeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirler 

alacaklardır. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içeriden 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 asılmasına ve denetimlerin Belediye 

Başkanlığı tarafından yapılmasına, 

Karar 2: İlimizdeki tüm şehir içi, şehirlerarası,  köyler arası ve köyden merkeze çalışan toplu 

taşıma araçları (şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil);araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma 

kapasitesinin %50 si oranında yolcu kabul edilmesine; araç içindeki yolcuların oturma şekli 

yolcuların birbiriyle temasını engelleyecek şekilde olmasına ve bu konu ile ilgili denetimlerin 

trafik zabıtası ve kolluk kuvvetleri tarafından yapılmasına,  

Karar 3: İnsanların birbiriyle çok yakın mesafede çalışıldığı dövme salonu vb işyerlerinin 

geçici süreliğine faaliyetlerinin durdurulmasına, 

Karar 4: Aynı kişinin sürekli başkaları ile temas ettiği; kargo, mektup dağıtımı, kasiyer, 

kurye, tahsildar gibi görevlilerinin müşterileri ile temas ederken iş ve işlemlerini muhakkak 

koruyucu eldiven ve maske takarak yapmasının sağlanmasına, 

Karar 5: 23.03.2020 tarih ve 5760 sayılı talimatımıza akaryakıt istasyonlarındaki satış yerleri 

ile servis araçlarının dahil edilmemesine, 

Alınan bu kararlara aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer 

mevzuatın öngördüğü müeyyidelerin uygulanmasına,  

 

            Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

                                                             

 

 



BAŞKAN 

Mustafa MASATLI  

Vali  

 

              ÜYE                                              ÜYE                                              ÜYE 

         Faruk DEMİR                           Salih KALKAN                     Opr. Dr. Erkan ÖZDEMİR 

  Ardahan Belediye Başkanı               Vali Yardımcısı                            İl Sağlık Müdürü 

                                                           

 

                ÜYE                                                ÜYE                                          ÜYE 

          Sağ. İsl. Asb.                                    Anıl AKSEL                          Turgay ŞİŞMAN 

       Gökhan YALI                                   İl Özel İdaresi                İl Tarım ve Orman Müdür V.  

  25’inci Hd. Tug. K.lığı                          Genel Sekreteri 

 

 

 

              ÜYE                                             ÜYE                                              ÜYE 

         Erhan BULUT                          Ulaş KARACA                          Dr. Ulaş ŞENTÜRK                                           

İl Milli Eğitim Müdürü       Çevre ve Şehircilik İl Müdürü           Sağlık Hizmetleri Başkanı   

 

 

 

               ÜYE                                                                                       ÜYE 

    Uz. Dr. Onur CORUH                                                               Yunus DÜNDAR                                                         

Ardahan Devlet Hastanesi                                                     Eczacılar Odası İl Temsilcisi 

         Başhekimi          

 



 

 


