
Karar No: 2020/03 

Karar Tarihi: 17/03/2020 

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

     İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu Mart ayı 17/03/2020 tarihinde Sayın Valimiz Mustafa 

MASATLI Başkanlığında toplanmış olup, aşağıdaki kararların alınmasına;              

Karar 1: İlimiz genelinde yapılması planlanan yemin, anma, mezuniyet vb. törenlerin iptal 

edilmesine,  

Karar 2: İlimiz genelinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programların ile diğer 

etkinliklerin iptal edilmesine, 

Karar 3: Vali, Kaymakam veya Belediye Başkanı başkanlığında düzenlenen Vatandaşla 

Buluşma toplantılarının iptal edilmesine, 

Karar 4: İl genelinde gerçekleştirilecek toplantı, eğitim, seminer gibi toplu faaliyetlerin iptal 

edilmesine, 

Karar 5: Bakanlığımızın hizmet verdiği hükümet konakları, emniyet, jandarma ve sahil 

güvenlik birimleri/okulları ile merkez ve taşra birimlerimizde gerekli koruma ve hijyen 

tedbirlerinin alınması, dezenfeksiyon ve temizlik işlemlerinin düzenli yapılmasına,  

Karar 6: Nüfus ve vatandaşlık hizmetleri başta olmak üzere doğrudan vatandaşla temas 

halinde yürütülen tüm hizmetlerde yapılan her işlemden sonra hizmet alanının, hizmet verilen 

araçların (el, parmak izi vb.) ve hizmeti sunan personelin dezenfeksiyonu/hijyeni konusunda 

hassasiyet gösterilmesine, 

Karar 7: Servis araçları başta olmak üzere ilimizdeki bütün terminal veya garajlarda bulunan 

şehirler arası otobüs ve minibüslerin, şehir içi dolmuşların tüm hizmet ve görev araçlarının 

düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesine, 

Karar 8: Herhangi bir zorunluluk bulunmadığı müddetçe yutdışı ziyaretler ile yurtdışından 

gelen heyetlerin kabulünün iptal edilmesine, 

Karar 9: Avrupa’da virüsün yoğun olarak görüldüğü ülkelerden gelen vatandaşlarımızın 

(kamu görevlileri de dahil) korona virüs testleri ve ilgili tetkiklerin yapılması için sağlık 

kurumuna yönlendirilmesi ve vatandaşımızın yurda giriş yaptığı andan itibaren 14 gün süreyle 

sağlık kuruluşları ile koordineli olarak ikametlerinde kalmaları için uyarıların yapılmasına ve 

gerekli tedbirlerin alınmasına, 

Karar 10: Sınır kapıları ile ilgili verilen talimatlar çerçevesinde alınan tedbirlerin hassasiyetle 

takip edilmesine,  

Karar 11: Sorumluluk alanlarındaki sınır güvenliği, düzensiz göçmenler, mülteci akınları ve 

diğer nüfus hareketleri konusunda gerekli tedbirlerin alınmasına, 

 

Karar 12: Güvenlik ve trafik ile ilgili hizmetlerin pandemiye uygun devamlılığının 

sağlanmasına, 

 



Karar 13: Yurtdışında bulunan kamu görevlilerinin yurda dönüş tarihinden itibaren 14 gün 

evde tecrit oldukları sürenin mesai günlerine tekabül eden kısımlarında idari izinli 

sayılmalarına, 

Karar 14: Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici 

pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği 

dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, Kanser hastaları, Kronik solunum yolu 

hastaları, obezite ve diyabet, kalp ve damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 

Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmalarına, 

 

Karar 15: Sağlık Bakanlığı personelinin COVID-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz, etkin 

bir şekilde yürütülebilmesi için; 

 13/3/2020 tarihli ve 910 sayılı genel yazının yürürlükten kaldırılmış olup Bakanlık 

Makamından alınan 13/3/2020 tarihli ve 1917 sayılı Olur gereği, yasal mazeret 

izinleri (evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat) hariç Bakanlığımız merkez ve taşra 

teşkilatında çalışan bütün personelin, ikinci bir emre kadar yıllık izinlerin 

durdurulmasına, 

 Cumhurbaşkanlığı İdari işler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 

13/03/2020 tarihli ve E.12362 sayılı Genelgesi uyarınca, yurtdışında bulunan kamu 

görevlilerinin yurda dönüş tarihinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürenin 

mesai günlerine tekabül eden kısımlarında idari izinli sayılmaları uygulamasına 

devam edilmesine, 

 Bahse konu Genelge uyarınca kanser hastaları ve organ nakli olanların durumları 

kurum amirlerince değerlendirilerek idari izinli sayılıp sayılmayacaklarına karar 

verilmesine, 

 Yukarıda belirtilen izinlerin dışında herhangi bir izin uygulaması cihetine 

gidilmemesine, 

 

Karar 16: Kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde gerekli 

tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel 

bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının başta okul öncesi ve ilköğretimde 

çocuğu bulunan kadın çalışanların yıllık talep izinlerinin karşılanması, yıllık izin hakkı 

bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılmasına, 

 

Karar 17:  İlimizdeki bütün kütüphanelerin 30/03/2020 tarihine kadar kapatılmasına, 

 

Karar 18: İlimizde bulunan hastanelerde temas azaltılmasına yönelik; 

 

 Hastanede yapılan hasta ziyaretlerinin mart-nisan ayı boyunca mesai saatleri 
içerisinde yapılmamasına, 

  Mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan 
kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilmesine, 

 Yoğun bakımda ve palyatif bakım servislerinde yatan hasta ziyaretlerinin 
yasaklanmasına, 

 Hasta refakat hizmetlerinin sınırlı sayıda tutularak mümkünse aynı kişi tarafından 
sağlanmasına, 

Karar 19: Ceza İnfaz Kurumlarında alınacak tedbirlerle ilgili olarak, 

 Ceza infaz kurumlarına ilk kez alınan hükümlü ve tutukluların Emniyet veya 
Jandarma personeli tarafından ceza infaz kurumlarına teslimi sırasında hastanelerde 



düzenlenecek sağlık raporlarında mutlak suretle Korona virüs açısından yapılan 
değerlendirmenin yer alması, Korona virüsün tespiti açısından kişide hastalığın 
belirtileri olduğu bilinen ateş (ateş ölçüm değeri yazılarak), öksürük ve halsizlik vb. 
belirtilerin olup olmadığının raporda belirtilmesi, Korona virüs şüphesi bulunması 
halinde ceza infaz kurumlarına getirilmeden ilgili sağlık kuruluşu nezdinde gözlem 
ve tedavilerinin tamamlanmadan ceza infaz kurumlarına getirilmemesine, 
 

 Ceza infaz kurumlarına getirilmeden önce yurt dışı bağlantısı bulunup 
bulunmadığı, ülkeye en son giriş ve çıkışının ne zaman olduğu ve hangi ülkede 
bulunduğuna dair gerekli araştırmanın yapılarak, son 14 gün içerisinde yurt dışı 
bağlantısı olduğu tespit edilen tutuklu ve hükümlü olması halinde ilgililerin sağlık 
kuruluşuna sevk edilmesine, 

Karar 20: Coronovirüs(KOVİD-19) Salgını İle Mücadele kapsamında Çin, İtalya, İran, 
Irak, İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika, 
Hollanda, İngiltere, İsviçre hakkında aşağıdaki tedbirlerin alınmasına, 

• Son 14 gün içerisinde  bu ülkelerde bulunan  diğer 3. ülke vatandaşlarının  
14.03.2020 tarihinden sonra ilimize alınmamasına, 

• Belirtilen ülkelerin vatandaşlarının  ülkemizden çıkışlarında herhangi kısıtlama 
yapılmamasına, 

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının  bu ülkelere seyehatlerinin geçici olarak 
durdurulmasına, 

• Anılan ülkelerle ilgili olarak da daha önceki Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya 
uygulamalarında olduğu gibi Sağlık Bakanlığınca belirlenen  usul ve esaslara göre 
muayene, kontrol, 14 günlük gözetim ve gerekli hallerde  karantina işlemi 
yapılmasına, 

Karar 21: Azerbaycan Yolcu Giriş Çıkış kısıtlaması  hakkında Azerbaycan ile yapılan 
görüşmeler sonucunda iki ülke arasında mutabakat ile aşağıdaki tedbirlerin alınması 
kararlaştırılmıştır: 

• İki ülke arasındaki hava yolu ile yolcu taşımacılığı geçici bir süreliğine  17.03.2020 
Salı günü 24.00 saati itibariyle karşılıklı olarak durdurulmasına, 

• Kargo uçaklarının geliş gidişlerinde herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, 
• Kara ve havalimanı hudut kapılarından Azerbaycan  vatandaşlarının  ülkemize 

girişleri ile Türk vatandaşlarının Azerbaycan’a  seyahatlerinin  geçici bir süreliğine 
durdurulmasına, 

• Dış ticaret kapsamında yük ve kargo taşımacılığında ise Iğdır/Dilucu Sınır 
Kapısı’ndan ve diğer kapılardan, herhangi bir kısıtlama yapılmaması ve yük 
taşımacılığının Sağlık ve Ticaret Bakanlıkları’nca belirlenen usuller ve esaslar 
çerçevesinde devam etmesine, 

Karar 22: Sevk ve Nakillerde Alınacak Tedbirler Kapsamında: 

• Jandarma ve Emniyet  birimlerinde bulunan nezarethanelerde hijyen tedbirlerinin 
alınması, dezenfeksiyon ve temizlik işlemlerinin düzenli olarak yapılmasına, 

• Şüpheli ve hükümlülerin yakalanmalarından Ceza İnfaz Kurumlarına teslim 
edilmesine kadar geçen sürede nezarethanelerin ve nezarethanede ortak kullanılan 
eşyaların temizliğine ve dezenfeksiyonuna hassasiyet gösterilmesine, 

• Şüpheli ve hükümlülerde  kullanılacak kelepçelerin  kişiye özel hijyenik vasıfta  
bulunmasına özen gösterilmesine, 



• Şüpheli, tutuklu ve hükümlülerin adalet saraylarına ve/veya ceza evlerine 
sevk/nakillerinde kullanılacak araçların düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesine, 

• Bu süreç dahilinde görevli kolluk personelinin kişisel temizliğine dikkat etmesi 
konusunda uyarılmasına, 

Karar 23: Coronovirüs  Tedbirleri Kapsamında; 

• Pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri 16.03.2020 Pazartesi saat 
10:00 itibariyle geçici bir süreliğine durdurulmasına, 

Karar 24: Fahiş Fiyat Uygulaması Hakkında aşağıdaki tedbirlerin alınması 
kararlaştırılmıştır: 

• Koruyucu Ekipman, eldiven, cerrahi maske vb. malzemeler ile gelen ihbar ve 
şikayetlerin titizlikle incelemesine, 

• Kolluk birimlerinin Ticaret İl Müdürlükleri ile koordineli olarak çalışmasının 
sağlanmasına, 

• Türk Ceza Kanununun 237. maddesinde düzenlenen fiyatları etkileme suçu 
kapsamında adli bir suçun tespiti halinde adli makamların talimatları 
doğrultusunda gerekli yasal işlemlerin yapılmasına, 

Karar 25: Koronavirüs için kolonya ve dezenfektan kullanımı ile ilgili olarak; 

 Kolonya ve dezenfektan üretimi ve satış noktalarının denetimi ile ihtiyaç duyulması 

halinde numune alınarak analize gönderilmesi işlemlerinin İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğü tarafından yapılmasına,  

Karar 26: Kapalı alanda yapılan veya insanların toplu olarak bir arada bulunduğu alanlarda 

yapılan her türlü faaliyetlerde alınacak tedbirler kapsamında, 

 Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşlarımızın 

çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı 

değerlendirilen; Tiyatro, Sinema, Gösteri Merkezi, Konser Salonu, Nişan/Düğün 

Salonu, Çalgılı/Müzikli Lokanta/Kafe, Gazino, Birahane, Taverna, Kahvehane, 

Kıraathane, Kafeterya, Kır Bahçesi, Nargile Salonu, Nargile Kafe, İnternet Salonu, 

İnternet Kafe, her türlü Oyun Salonu (Atari, Playstation vb.) her türlü kapalı Çocuk 

Oyun Akanları (AVM ve Lokanta içindekiler dahil) Çay Bahçesi, Dernek Lokalleri, 

Lunapark, Yüzme Havuzu, Hamam, Sauna, Kaplıca, Masaj Salonu, SPA ve Spor 

Merkezlerinin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine 16.03.2020 Pazartesi saat 24.00 

itibariyle durdurulmasına, 

 Sivil Toplum kuruluşlarının (Dernek, Vakıf) genel kurulları ve sivil toplum 

kuruluşlarının eğitimler dahil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı 

ve faaliyetleri (icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) 16.03.2020 

Pazartesi saat 24.00 itibariyle geçici olarak ertelenmesine, 

 Toplu olarak vatandaşlarımızın bir arada bulunduğu Belediye, Muhtar veya Köy halkı 

tarafından kurulan Taziye Çadırı ve Taziye Evlerinin Faaliyetlerinin 16.03.2020 

Pazartesi saat 24.00 itibariyle durdurulmasına, 

 Valilik izni olmaksızın toplu düğün veya açık alanda (sokak vb.) faaliyet veya 

etkinliklerin yapılmamasına, 



 Cuma namazı başta olmak üzere vakit namazları dahil cami ve mescitlerde imam 

eşliğinde toplu namaz kılınmamasına, 

Karar 27: COVID-19 kapsamında yurt dışından dönen vatandaşlarımızın gözlem ve izleme 

alınarak takiplerinin yapılmasıyla ilgili olarak, 

 Planlı olarak yurtdışından getirilen vatandaşlarımızın ilimiz Yüksek Öğrenim Kredi ve 

Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne bağlı Kaşgarlı Mahmut Erkek Öğrenci Yurdu’nda 14 

gün süreyle gözlem ve izlemeye alınmasına, 

 Bu amaçla  konaklamaya alınan yurtların yönetimini sağlamak üzere Mülki İdare 

Amiri olarak Vali Yardımcısı Salih KALKAN’ın görevlendirilmesine, 

 Mülki İdare Amirinin koordinasyonundaki sekreterya ve yönlendirme işlemlerinin 

AFAD İl Müdürlüğü tarafından sağlanmasına, 

 Yurtlarda Başhekim olarak Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Mürsel KARADAVUT’un 

görevlendirilmesine, 

 Yeteri kadar doktor ve sağlık personeli, ayrıca yurtlarda görevli personelin eğitimi ve 

lojistiğinden sorumlu bir UMKE ekibinin görevlendirilmesine, 

Karar 28: Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri çerçevesinde hastalığın hızla 

yayıldığı Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İrlanda, İsviçre, İngiltere ve Mısır 

hakkında alınacak tedbirlerle ilgili olarak; 

 İlgili ülkelerden yolcu girişleri tüm hudut kapılarımızda (Deniz Kara, Hava ve 

Demiryolu) durdurulmuştur. Anılan ülke vatandaşları ile son 14 gün içerisinde bu 

ülkelerde bulunan diğer 3. ülke vatandaşları 17.03.2020 tarih saat 11:00’den sonra 

ülkemize alınmamasına, 

 İlgili ülke vatandaşlarının ülkemizden çıkışlarında herhangi bir kısıtlama 

yapılmamasına,  

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bu ülkelere seyahatlerinin geçici olarak 

durdurulmasına, 

 Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını 

kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde 

belirtilen alt soylarına verilen resmi belge (Mavi Kart) hamilerinin Sağlık 

Bakanlığınca belirlenen kurallar çerçevesinde ülkemize giriş yapabilmesine, 

Karar 29: İlimizdeki sınır kapılarında alınacak önlemlerle ilgili olarak, 

 Posof/Türkgözü ve Çıldır/Aktaş kara sınır kapıları geçici olarak yolcu trafiğine 

karşılıklı olarak kapatılmasına, 

 Mezkur kara sınır kapılarına ilaveten Kars Tren Garı Geçici Demir Yolu Sınır 

Kapısının da geçici olarak yolcu trafiğine karşılıklı olarak kapatılmasına, 

 Sınır kapılarında yük taşımacılığına ise herhangi bir kısıtlama getirilmemesi ve Dış 

Ticaret, Sağlık ve Ticaret Bakanlıkları’nca belirlenen usuller çerçevesinde devam 

ettirilerek 01.00’den itibaren geçerli olacak şekilde Türk ve Gürcü vatandaşları ile 

üçüncü ülke vatandaşlarına aynı şekilde uygulanmasına, 



Karar 30: Toplu taşıma araçları ve toplu kullanıma açık kapalı mekanlara yönelik temizlik 

önerileri kapsamında,  

 Uçak, Tren, Otobüs, Metro ve Dolmuş gibi toplu ulaşım araçları ile havalimanları, 

otogar, tren garı, alışveriş merkezi (AVM), sinema, tiyatro ve benzeri gösteri alanları 

gibi toplu kullanıma açık kapalı mekanlar, bu mekanların yüzeyleri, bu yerlerde yer 

alan her türlü araç, gereç ve eşya ziyaretçilerin öksürme, hapşırma ve konuşmaları 

sırasında saçılan sekresyonlar, ayrıca bu ziyaretçilerin başta elleri olmak üzere 

temasları ile kirlenmektedir. Bu kapsamda toplu taşıma araçları ve toplu kullanıma 

açık kapalı mekanlar; ziyaretçilerin bu kirli alanlardan kaynaklı kontaminasyonu ve 

enfekte olmalarını önlemek için belirlenen aralıklar ile su ve deterjan ile 

temizlenmesine, 

Karar 31: İlimizdeki bütün kamu kurum ve kuruluşlarının kişisel koruyucu ekipman (maske, 

eldiven, dezenfektan vb.) ihtiyaçlarını kendi kurum bütçelerinden temin etmesine, 

Karar 32: Hastanelerde alınacak tedbirlerle ilgili olarak, 

• Olası vakaların hastaneye girişlerinin Acil Servis’ten yapılmamasına, 

• Hastalığa özgü belirti ve bulguları taşıyan olası vakaların Ardahan Devlet Hastanesi 

Palyatif Bakım Merkezinde (vaka artışı olması durumunda 1. Kat Dahiliye Servisi) 

hasta takip, tedavi ve gözlemlerinin yapılmasına, 

• Göle Devlet Hastanesinde izole oda oluşturulmasına, 

Karar 33: Umreden dönen vatandaşlarımızın 14 gün süreyle Sağlık Müdürlüğü tarafından 

izlemlerinin yapılmasına, 

Karar 34: İlimizdeki bütün kamu ve özel kurumların pandemi planlarının COVID-19 

kapsamında güncellenerek uygulamaya koyulmasına, 

Karar 35: Olası vakaların 112 ambulansları ile taşınma işlemi sona erdikten sonra COVID-

19 Rehberinde (Bilim Kurulu Çalışması) yer alan talimatlara uygun olacak şekilde 

ambulansların dezenfekte edilmesine, 

Karar 36: Lokanta ve restoranlarda alınacak tedbirlerle ilgili olarak; 

 Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarından biri olan yemek ihtiyacının karşılanmasına 

devam edilerek; yemek ihtiyacı dışında sosyalleşme, eğlence, vakit geçirme vb. 

amaçlarla kullanılmamasına, bununla ilgili denetimlerin kolluk kuvvetleri ve Zabıta 

Müdürlüğü tarafından yapılmasına, 

 Müşteriler arasında en az bir metre olacak şekilde oturma düzeni oluşturulmasına, 

 İşletme sahibi ve çalışanları tarafından COVID – 19 ile ilgili koruyucu tedbir ve 

hijyenik önlemlerin alınmasına, 

Karar 37: Umuma açık yerlerde sürdürülen faaliyetlerle ilgili olarak; 

 Vatandaşlarımızın sosyalleşme, eğlence, vakit geçirme veya spor için toplu olarak 

bulundukları Otel, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Ardahan Üniversitesi bünyesinde 



bulunan veya özerk kuruluş olarak faaliyet gösteren bütün havuz, SPA, hamam, sauna, 

masaj salonu, spor merkezi, disko vb. yerlerin faaliyetlerinin durdurulmasına, 

 Pastanelerin kafe vb. amaçlarla kullanılmamasına, 

 Ganyan Bayi olarak faaliyetlerini sürdüren işletmelerin faaliyetlerinin devam 

etmesine; ancak bu işletmelerin içinde yer alan, vatandaşların toplu olarak yarış 

sürecini ve sonuçlarını takip ederek vakit geçirdikleri kafe, oturma alanı vb. yerlerin 

faaliyetlerinin engellenmesine, 

            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 

         Akın KOÇ                               Ulaş KARACA                          Dr. Ulaş ŞENTÜRK                                           

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

 

 

 

ÜYE                                         ÜYE                                                ÜYE 

Uz. Dr. Onur CORUH                     Saliha KAZCI                            Yunus DÜNDAR                                                   

Ardahan Devlet Hastanesi              ADH Enfeksiyon               Eczacılar Odası İl Temsilcisi 

               Başhekimi                            Hastalıkları Uzmanı 


