
Karar No: 2020/43 

Karar Tarihi: 21/08/2020 

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu Sayın Valimiz Hüseyin ÖNER Başkanlığında toplanmış 

olup, aşağıdaki kararın alınmasına;  

Karar 1: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 20.08.2020 tarih E.13429 sayılı 

yazısında belirtmiş olan İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulması ile ilgili olarak; 

A. İl/İlçe Salgın Denetim Merkezlerinin (İSDEM) en geç 22.08.2020 tarihine kadar 

faaliyete geçirilmesine, 

B. Mahalle denet im ekipleri ve işyer i denet im ekipleri ilçe salgın denet im 

merkezlerinin, ilçe salgın denetim merkezleri ise il salgın denetim 

merkezlerinin koordinasyonunda faaliyet göstermelerine, 

C. İl salgın denetim merkezlerinin koordinasyonu Valinin gözetiminde Vali tarafından 

görevlendirilen vali yardımcısı, ilçe salgın denetim merkezinin 

koordinasyonu ise kaymakam tarafından sağlanmasına, 

D. Salgın denetim merkezlerinde; denetim planlamasını yapmak, mahalle denetim ve 

işyeri denetim ekiplerinin koordinasyonunu sağlamak ve gelen ihbar/şikayetleri 

ilgili denetim ekiplerine iletmek üzere 7 gün 24 saat esasına görev yapmak üzere 

yeterli sayıda personel (valilik/kaymakamlık birimleri, kamu kurum ve 

kuruluşları, yerel yönetimler, kolluk birimleri personeli vb.) görevlendirilmesine, 

E. COVID-19 kapsamında alınan önlemlere veya belirlenen kurallara aykırı 

durumlarla karşılaşan vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı “Hayat Eve Sığar 

(HES)” uygulaması üzer inden ya da 112, 155, 156 çağrı numaraları 

üzerinden il/ilçe salgın denet im merkezlerine ihbar ve şikayette 

bulunabilmelerine, 

F. HES uygulaması üzerinden yapılan ihbar ve şikayetler İçişleri Bakanlığı İSDEM 

yazılımı üzerinden doğrudan ilgili ilçe salgın denetim merkezlerine (büyükşehir 

statüsünde olmayan il merkezlerinde il salgın denetim merkezlerine) ulaştırılmasına, 

G. İhbar ve şikayetlerle ilgili olarak ihbarda/şikayette bulunan kişinin kimlik bilgileri 

saklı tutulacak ve yapılan işlem/denetim sonucu ile ilgili kendisine İSDEM 

yazılımı üzerinden SMS yoluyla bilgi verilmesine, 

H. Gerek müşterinin herhangi bir risk taşıyıp taşımadığının (tanılı, temaslı vb.) kontrolü 

gerekse ilerde tanı konulabilecek kişilere yönelik filyasyon çalışmalarında 

kullanılması açısından önemli olduğu değerlendirilen “hizmet almak üzere 

işyerlerine giren müşterilerin iznine bağlı olarak HES kodlarının işletmeci tarafından 

okutulması” uygulamasının yaygın şekilde kullanılmasına yönelik tedbirler 

alınmasına, 

İ. Gerek mahalle gerekse işyeri denetim ekipleri; işyerleri, ticari taksiler, toplu ulaşım 

araçları ve vatandaşlarımıza (temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları bakımından) 

yönelik daha önceki denetimlerin sonuçlarını İçişleri Bakanlığı İSDEM 

yazılımı üzerinden görebilecekler ve aykırılığın durumuna göre; 

 

 



a) Hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik 

taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para 

cezası, işyeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 

gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası tekliflerini 

mülki idare amirine iletilmesine, 

b) Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan 

ya da kurallara/önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edilen aykırılıklar 

için ise İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek cezalar mülki 

idare amirlerince uygulanmasına, 

J. COVID-19 tanısı veya temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona tabi tutulan    

kişilerin bilgileri Sağlık Bakanlığı “Filyasyon İzolasyon Takip Sistemi 

(FİTAS)” üzerinden İçişleri Bakanlığı İSDEM yazılımı aracılığıyla il/ilçe salgın 

denetim merkezlerine iletilecek ve bu merkezlerce ilgili kişilerin Sağlık 

Bakanlığınca belirlenen izolasyon şartlarına uyup uymadıklarını kontrol 

etmek amacıyla “Mahalle Denetim Ekipleri” görevlendirilecektir. Mahalle 

denetim ekiplerince yürütülen kontrol çalışmalarının sonuçları da aynı şekilde Sağlık 

Bakanlığına bildirilmesine, 

 

           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                           Erhan BULUT                           Ulaş KARACA 

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

                                                               

                ÜYE                                                                                               ÜYE 

    Dr. Ulaş ŞENTÜRK                                                                      Uz. Dr. Onur CORUH 

Sağlık Hizmetleri Başkanı                                                     Ardahan Devlet Hastanesi Başhekimi                            



 

                ÜYE                                                                                               ÜYE 

   Uz. Dr. Aziz ALTUNOK                                                                  Yunus DÜNDAR 

     Merkez TSM Başkanı                                                              Eczacılar Odası İl Temsilcisi 


