
Karar No: 2020/04 

Karar Tarihi: 21/03/2020 

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

     İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu Mart ayı 21/03/2020 tarihinde Sayın Valimiz Mustafa 

MASATLI Başkanlığında toplanmış olup, aşağıdaki kararların alınmasına;              

Karar 1: Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli 

olan yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi 

düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon 

ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan kişilerin İl İdaresi 

Kanununun 11/C maddesi ve Umuma Hıfzıssıhha Kanunun 27’nci ve 72’nci maddesi 

kapsamında; 21.03.2020 tarihi saat 24.00’den sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile anılan 

kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, 

parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa 

çıkmalarının yasaklanmasına, 

Karar 2: İlimizde bulunan tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını 

bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması; 

temel ihtiyaçlarını karşılamak için Sayın Valimiz Mustafa MASATLI başkanlığında, Vali 

Yardımcısı Salih KALKAN sekreterliğinde Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulmasına; 

 Vefa Destek Grubu; il/ ilçe emniyet müdürü, il/ilçe jandarma komutanı, 

vali/kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, 

yerel yönetimler, AFAD, Kızılay ve ihtiyaç duyulacak sivil toplum kuruluşları 

temsilcilerinden oluşturulmasına, 

 Valilik yönetiminde Vefa Sosyal Destek Grubu İletişim Merkezinin oluşturulmasına, 

 İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 155, 

156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir. Bu çağrıların 

cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta 

kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi/ekip ve araç 

görevlendirilmesine, 

Karar 3: İhtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan vatandaşlarımıza, ihtiyaç duyabilecekleri 

gıda ve temizlik malzemelerini içeren paketler oluşturularak, ödeme gücü olan vatandaşlara 

bedeli mukabilinde, ödeme gücü olmayan vatandaşlarımıza ücretsiz  haftalık olarak Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İHH İnsani Yardımlaşma Derneği tarafından 

tek elden teslim edilmesine, 

Karar 4: İl dışından gelen 65 yaş ve üzeri vatandaşların Kolluk Kuvvetleri tarafından 

belirlenmesi, belirlenen kişilerin İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilip gerekli sağlık 

kontrollerinden geçirilmesine, 

Karar 5: Askere alma süreci kapsamında, askere gidecek olan vatandaşlarımız için toplu 

olarak askere uğurlama törenlerinin durdurulmasına,  

Karar 6:İlimizde bulunan içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane vb. 

işyerleri, 21.03.2020 Cumartesi günü saat 24:00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri 

şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verilmesine, bu nedenle tüm 



lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarının kaldırmasının 

sağlanmasına, bu alanlara müşteri kabul edilmemesine, 

Karar 7: İlimizde bulunan park/mesire alanlarında piknik ve mangal gibi etkinliklerin 

yapılmamasına, 

Karar 8: İlimizde bulunan kadın/ erkek berber ve kuaförlerin, güzellik merkezlerinin 

21/03/2020 tarih saat 18.00 itibarı ile kapatılmasına, 

Karar 9: İlimizde gerçekleşebilecek bir ölüm sonrasında; 

 Olası/kesin COVID-19 vakalarının ölümü halinde ceset torbasıyla defin yapılmasına. 

 Cenaze kabre yerleştirildikten sonra standart defin işlemleri uygulanmasına, 

 Gasilhane çalışanları eldiven, N95/FFP2 maske, gözlük/yüz koruyucu ve sıvı geçirmez 

önlük kullanmasına, 

 Kullanılan kişisel korunma malzemeleri tıbbi atık kutusuna atılmasına, 

 Yıkama alanının yoğun sekresyonlar ile kontamine olması nedeniyle 1/10 çamaşır 

suyu veya klor tabletle (ürün önerisi ile) dezenfekte edilmesine, 

 Morg ve gasilhane çalışanlarına standart enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri 

ile solunum sekresyonlarıyla temas önlemleri konusunda eğitim verilmesine, 

 El hijyeni gibi kişisel hijyenin önemi vurgulanmasına, 

 Birimde kullanılacak olan, maske, eldiven, koruyucu giysi, gözlük, alkol bazlı el 

antiseptiği ihtiyacı hastane yönetimi tarafından karşılanmasına, 

 Evde ölüm olması durumunda, defin işlemleri mevzuat gereği devam etmesine, 

 Cenazelerin ceset torbasıyla alınıp naklinin gerçekleştirilmesinin sağlanmasına, 

 Cenazenin kabre yerleştirilmesi sırasında eldiven kullanılmasına, 

            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 

  


