
Karar No: 2020/01 

Karar Tarihi: 23/01/2020 

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

     İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu Ocak ayı 23/01/2020 tarihinde Sayın Vali Yardımcısı 

Salih KALKAN Başkanlığında toplanmış olup, aşağıdaki kararların alınmasına; 

               Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 25/04/2019 tarih ve 1892 sayılı 

‘’İçme Kullanma Suyu Faaliyetleri ve Su Kirliliğine Yönelik Alınması Gereken Önlemler’’ 

,06/05/2019 tarih ve 2033 - 26/11/2019 tarih ve 4754 sayılı‘’İçme–Kullanma Sularında 

Uygulanacak İdari Para Cezası’’ yazıları gereğince; 

       Bilindiği üzere sağlıklı, temiz ve güvenli içme-kullanma suyu temini, temin edilen suyun 

kalitesinde sürekliliğin sağlanması ile klorlanması, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu,1593 

sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanunu gereğince Belediyeler 

ve Özel İdarelerin sorumluluğunda olup buna göre; 

Karar 1: İlimiz genelinde (İl, İlçe ve Köylerin) Belediye ve İl Özel İdarelerinin sorumluluk 

bölgesinde bulunan su ve kanalizasyon sisteminin risk noktalarının belirlendiği plan ve 

krokilerinin İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmesine, 

Karar 2: İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğin 10’ uncu maddesinde de 

belirtildiği üzere tüketime sunulan içme-kullanma sularından nüfusu temsil edecek sayıda 

denetleme izlemesi ve kontrol izlemesine tabi tutulur. Numune alma noktaları İl Sağlık 

Müdürlüğü, Özel İdare ve Belediyelerce belirlenmesine, 

Karar 3: İl Özel İdareleri ve Belediyelerce olağanüstü hallerde şebeke sisteminde meydana 

gelen arızaların derhal giderilmesine ve mümkün olduğunca su kesintisine gidilmemelidir. 

Uzun süreli kesintilerden kaçınılmalıdır. Zorunluluk halindeki 1(bir) günü aşan kesintilerde 

gerekli tedbirler alınmalı ve kesinti yapılacak ise planlama, Sağlık Müdürlükleri ile 

koordinasyon halinde yapılmasına, 

Karar 4: Sağlık Bakanlığının 2014/25 sayılı genelgesi ile Halkın tüketimine sunulan içme- 

kullanma suyunun dezenfeksiyon klor ve klorlu bileşiklerle otomatik klorlama cihazı 

17/02/2005 tarih ve 25730 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’İnsani 

Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik’’ hükümlerine istinaden içme-kullanma su 

depolarına otomatik klorlama cihazı takılarak kesintisiz ve etkili şekilde 0,2-0,5 ppm arasında 

olacak şekilde klorlama yapılmasına, 

Karar 5: Halk sağlığına yönelik yapılacak olan çalışmalarda Belediyeler ve Özel İdareler İl 

Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde koordineli olarak hareket etmesi, su numunesi 

alımlarında ilgili idarelerden sağlık personeline eşlik edecek bir personelin 

görevlendirilmesine, 

Karar 6: Bina ve konutlarda kullanılan su depoları belirli periyotlarla (kesinti olduğu 

dönemlerde 3 ayda bir, diğer dönemlerde 6 ayda bir) temizliğinin ve bakımlarının yapılarak 

su dezenfeksiyonunun sağlanması konusunda depo temizliği ile ilgili Belediyeler tarafından 

apartman yönetimlerine bildirim yapılmasına, 

Karar 7: İçme- kullanma suyu şebekesi ve kaynaktan başlayarak bina girişine kadar tüm 

şebeke sistemindeki uygunsuzlukların ilgili idarece (Belediye ve İl Özel İdaresi) kontroller 



yapılarak tüm su depolarında numune alma musluklarının oluşturulması,  kaynak ve depolar 

gözden geçirilerek içme-kullanma su kaynağı ve deposunun her türlü kirlenmeye karşı 

korunması için koruma alanlarının oluşturulması aynı zamanda mezkur yönetmeliğin arıtma, 

ekipman ve materyallerin kalitesinin güvenceye alınması başlıklı 13 üncü maddesi gereği su 

ile temas eden madde ve malzemelerin suyun niteliğini bozmayacak sağlığa zarar vermeyecek 

özellikte olmalıdır.  Uygunsuz su depoları ve ishale hattının ilgili mevzuat (İnsani Tüketim 

Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik) esas alınarak ve ekte gönderilen Ardahan İl Geneli su 

depolarının durumunu gösteren tablo incelenerek uygunsuzlukların düzeltilmesi ve suyun 

kirliliğine neden olan elementlerin bertaraf edilmesine, 

Karar 8: İçme-kullanma sularından alınan numunelerin analiz sonuçlarında uygunsuzluk 

tespit edilmesi sonucunda uygunsuzluk derhal ilgili yerel idareye (Belediye ve İl Özel İdaresi) 

analiz raporlarıyla birlikte tebliğ edilerek mezkur yönetmeliğin düzeltici önlemler ve kullanım 

sınırlamaları başlıklı 11 inci maddesinde yer alan incelemeler ve denetimler neticesinde ilgili 

yerel idare İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte uygunsuzluğun giderilebileceği makul bir süre 

belirlenmesi süre hususunda anlaşma sağlanamaması halinde İl Sağlık Müdürlüğünün verdiği 

süre geçerli olacağı, belirlenen süre sonunda uygunsuzlukların giderilmemesi durumunda 

ilgili yönetmelik kapsamında idari para cezası uygulanmasına, 

Karar 9: Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün yukarıda belirtilen İçme 

Kullanma Suyu Faaliyetleri ve Su Kirliliğine Yönelik Alınması Gereken Önlemler, İçme -

Kullanma Sularında Uygulanacak İdari Para Cezası ile ilgi yazılarında belirtilen usullere göre 

23/01/2020 tarihinde İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinde gündeme getirilerek yukarıda 

maddeler halinde belirtilen eksiklerin giderilmesi için 31/10/2020 tarihine kadar süre 

verilmesine, 

Karar 10: İlimiz Merkez ve Merkeze bağlı köylerinde bulunan başıboş hastalıklı köpeklerin 

toplatılarak aşılama, kısırlaştırma ve tedavilerinin Belediye Başkanlığı, İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğü işbirliği ile yapılmasına,  

Karar 11: Mevsim itibari ile İnfluenza (Grip) hastalığının görülebileceğinden dolayı; 

 

  - Okullarda sınıfların sık sık havalandırılması, 

  - Öğrencilere el yıkama alışkanlığının kazandırılması, 

  - Risk guruplarına yönelik grip aşılarının yapılmasına, 

 

 

            Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             



BAŞKAN 

Salih KALKAN 

Vali a. 

Vali Yardımcısı 

 

 

                ÜYE                                             ÜYE                                         ÜYE 

Opr. Dr. Erkan ÖZDEMİR                    Murat ZORBA                     Sağ. Asb.Kd. Bçvş. 

        İl Sağlık Müdürü                      Ardahan Belediyesi                  Özgür GÜLERCAN 

                                                          Başkan Yardımcısı                   25’inci Hd. Tug. K.lığı 

 

 

              ÜYE                                             ÜYE                                              ÜYE 

       Anıl AKSEL                                  Tolga ARAS                                 Erhan BULUT 

     İl Özel İdaresi                        İl Tarım ve Orman Müdür V.           İl Milli Eğitim Müdürü 

     Genel Sekreteri 

 

                      ÜYE                                                                                   ÜYE 

           Ulaş KARACA                                                                 Dr. Ulaş ŞENTÜRK                          

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü                                                  Sağlık Hizmetleri Başkanı   

                                                                                                                 

 

 

           ÜYE                                         ÜYE                                                ÜYE  

Dr. Aziz ALTINOK             Uz. Dr. Onur CORUH                        Yunus DÜNDAR 

   T.S.M. Başkanı                Ardahan Devlet Hastanesi             Eczacılar Odası İl Temsilcisi 

                                                     Başhekimi     


