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                                                                        T.C. 

                                                        KIRIKKALE VALİLİĞİ 

                                                            İl Sağlık Müdürlüğü 

 

KARAR NO  : 2020 / 06 

KARAR TARİHİ :23.03.2020 
 

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI 

 

           İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi 23.03.2020 tarihinde Vali Yardımcısı Mehmet Ercan 

ASLANTAŞ  Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımı ile toplanarak aşağıdaki 

kararlar alınmıştır. 

 

Bilindiği üzere, ilk kez Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs 

(Covid-19) isimli hastalığa karşı devletimiz, etkin koruyucu önlemleri alışmış olup hastalıkla 

mücadele konusunda kişisel tedbirlerin yanı sıra yerel yönetimler tarafından da bir takım 

tedbirlerin alınması ve kararlılıkla hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

 

İçişleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 23.03.2020  tarih ve E.5823 sayılı 

yazıları ile yaşanan salgının biran önce engellenmesi için market ve şehir içi ve şehirler arası 

yolcu taşıma araçları için ilave tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür. 

 

Bu kapsamda; 

1-İl/ilçelerimizdeki 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. 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.Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin 

Vali/Kaymakamlarımız tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri 

çerçevesinde gerekli kararların alınarak, marketlere ilişkin kararların il/ilçe belediyeleri 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, 

 

3-Pandemi sonuçlanana kadar, ilimizde Ankara-Kırıkkale arasında taşımacılık yapan 

firmaların her seferinde Ankara’ya giden veya Ankara’dan dönen yolcuların hangi plakalı 

araçla (şoför bilgileri dahil) ve araçtaki oturma düzeni şekliyle isim, soyisim  T.C. Kimlik 

numarası ile iletişim bilgilerinin  (Tel No) alınarak  20 gün süre ile muhafaza edilmesine, bu 

bilgilere ihtiyaç duyulması ve Sağlık Müdürlüğünün talep etmesi durumunda bu bilgilerin 

Sağlık Müdürlüğüne verilmesi ve Zabıta-kolluk kuvvetlerince takip edilmesine,  
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4- Dünya Sağlık Örgütünce (WHO) pandemi olarak kabul edilen Covid-19 nedeniyle 

Sağlık Bakanlığı bünyesinde erken dönemde oluşturulan Korona virüs Bilim Kurulu’nun 

önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlerle hastalığın ülkemize gelişi önemli ölçüde 

engellenmiştir. Hastalığın yayılımında insan hareketleri ve insan yoğunluğunun fazla olduğu 

yerlerin önemli bir yer teşkil ettiği bildirilmiştir. Bu doğrultuda; insan yoğunluğu dikkate 

alınarak İlimizdeki Mezbahanelerin çalışma günlerinde, aşağıda belirtildiği şekilde kısıtlamaya 

gidilmesine, 

 

      Oy birliği ile karar verilmiştir. 
 

KIRIKKALE İLİ MEZBAHA ÇALIŞMA SAATLERİ 

 

 

Mezbaha Adı 

 

 

Faaliyet Yeri (İlçe) Eski Çalışma Günleri 
Güncellenen Çalışma 

Günleri 

Yaren Et Mezbahası Merkez 

Salı-Çarşamba 

Perşembe-Cumartesi 

Pazar 

Salı-Pazar 

Eltaş Et Mezbahası Merkez 

Salı-Çarşamba 

Perşembe-Cumartesi 

Pazar 

Salı-Cumartesi 

Karakeçili Belediye 

Mezbahası 
Karakeçili Salı-Çarşamba Cuma Çarşamba 

Keskin Belediye 

Mezbahası 
Keskin 

Pazartesi-Çarşamba 

Cuma 
Çarşamba 

 

 

 


