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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

   İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu Sayın Valimiz Mustafa MASATLI Başkanlığında 

toplanmış olup, aşağıdaki kararların alınmasına;              

Karar 1: İlimize il dışından (büyükşehirler, yurt dışı vb.) gelen vatandaşların 14 gün boyunca 

evde izlemelerinin yapılmasına, vatandaşların 14 gün kuralına uyması ile ilgili takibin Kolluk 

kuvvetleri, sağlık çalışanları, imamlar, muhtarlar ve ihtiyar heyeti tarafından sağlanmasına, 

 COVID-19 sonucu pozitif olan vakaların temaslılarının tespit edilmesinden sonra 

temaslı kişinin bilgilendirilmesi, 14 gün boyunca evde izolasyonu ve takibinin 

yapılmasına, 

 Vatandaşların 14 gün kuralına uymaması durumunda 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 

Kanunu’nun 282nci maddesinde yer alan idari para cezası uygulanmasına, 

 Yetkililerin uyarısına rağmen talimatlara uymama konusunda ısrar etme durumunda 

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282nci maddesinde yer alan idari para 

cezasının tekrar uygulanacağı ve evde izlemin/izolasyonun/karantinanın 

sonlandırılarak belirlenecek yerde (hastane, çadır vb.) izolasyon/karantina alınmasına, 

 Yetkililerce belirlenecek yerde (hastane, çadır vb.) izolasyon/ karantina uygulamasına 

aykırı davranma durumunda ise; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ‘’Bulaşıcı 

Hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’’ başlıklı 195nci maddesinde yer alan 

‘’Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş bir kimsenin 

bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere 

uymayan kişi iki aydan bir yıla kadar hapis cezası uygulanmasına, 

Karar 2: COVID-19 salgını kapsamında 28-29.03.2020 tarihleri başta olmak üzere 

virüsle mücadele sonuçlanıncaya kadar hafta sonlarında, il/ilçelerimizde vatandaşlarımızın 

mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş 

vb. faaliyetleri yapmalarının yasaklanmasına, İl ve ilçelerin durumuna göre bu tedbirler 

hafta içi günlerine de yaygınlaştırılabilmesine, 

Karar 3: Vali ve Kaymakamlarımız tarafından belediye merkezi sistemleri, camiler ve 

kolluk birimlerinin kullandığı araçlardan sürekli olarak vatandaşlarımızın gerekli olmadığı 

sürece dışarı çıkmamaları ve evde kalmaları için ikaz/anons yapılacak, kolluk görevlileri 

tarafından da cadde ve sokaklarda zorunlu olmadıkça sosyal hareketlilik içinde olanlar 

evlerinde kalmaları konusunda uyarılmasına, 

Karar 4: COVID-19 virüsünün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini 

korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili olarak alınan 

tedbirlerin kolluk kuvvetleri tarafından takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa 

meydan verilmemesine, bu husus ile ilgili olarak; 

 Cumhurbaşkanlığı talimatı ile iller arası otobüs seferleri 28.03.2020 tarihi 

17.00'den itibaren ancak valiliklerin izni ile yapılabilmesine, 

 Tüm vatandaşlarımızın bulundukları şehirde kalmaları esastır. Ancak tedavi 

ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat 



eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş 

olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk 

yapması Valilik izni ile gerçekleştirilebilmesine, 

 İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların 

koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat belgesi 

düzenlenmesi talebinde bulunacaklardır. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından 

seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde şehirlerarası otobüs seyahat izin 

belgesi düzenlenmesine, 

 Seyahat İzin Kurulu vali/kaymakamın belirleyeceği kamu görevlisinin 

başkanlığında, emniyet temsilcisi, belediye temsilci, otogar sorumlusu ve ilgili 

meslek odası temsilcisi yoksa konuya ilişkin sivil toplum temsilcisinden 

oluşacaktır. Bu kurullar otogarlarda görev yapacak, bu amaçla görevin niteliğine 

uygun yerlerin tahsis edilmesi sağlanmasına, 

 Seyahat İzin Kurulunca, şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi verilenler 

tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılarak 

ilgililere bilgi verilmesine, 

 Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık 

kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları 

oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine 

başlanabilmesine, 

 Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, 

telefonları, gidecekleri yerlerdeki adreslerini belirtilen yolcu listeleri gidilecek 

ildeki Valiliğe bildirilmesine, 

 Valiliklerce, illerine gelecekleri bildirilen yolcuları il girişlerinde kontrolleri 

gerçekleştirilecektir. Karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit 

edilmesi halinde ilgili kişiler 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinaya 

alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşlara 

evlerinde kalmaları hususu tebliğ edilerek bu kurala uyulup uyulmadığı sürekli 

kontrol edilmesine, 

 Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin rutin aralıklarla sağlık 

kontrolünden geçirilmesinin sağlanmasına, 

 Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında 

duracak ve durdukları illerin Valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları 

kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabilmesine, 

 Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetlerinin yasaklanmasına, 

 İzinsiz yolculukların önlenmesi için Valiliklerce yol kontrol noktalarında gerekli 

tedbirlerin planlanmasına, 

 Otobüslerin güzergahlarında mola verdikleri yerler, valiliklerce sürekli hijyen 

kuralları açısından denetlenmesine ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyetlerini 

yürütmelerinin sağlanmasına, 

 

     Karar 5: Hastaneden çıkan vatandaşların uğradığı eczanelerde kalabalığın önüne 

geçilmesi adına, eczanelerden içeriye vatandaşların alınmamasına, kapıdan veya açılacak 

bir pencereden reçetelerin alınarak ilaçların aynı yöntemle teslim edilmesine ve eczane 

önünde sıra bekleyenler için de sosyal izolasyon mesafesi için gerekli düzenlemelerin 

eczaneler tarafından yapılmasına, 

            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 

        Gökhan YALI                                 Anıl AKSEL                          Turgay ŞİŞMAN 

    25’inci Hd. Tug. K.lığı                       İl Özel İdaresi             İl Tarım ve Orman Müdür V.  

                                                                Genel Sekreteri 

 

 

 

              ÜYE                                             ÜYE                                              ÜYE 

         Erhan BULUT                          Ulaş KARACA                          Dr. Ulaş ŞENTÜRK                                           

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

 

 



 

               ÜYE                                                                                       ÜYE 

    Uz. Dr. Onur CORUH                                                               Yunus DÜNDAR                                                         

Ardahan Devlet Hastanesi                                                     Eczacılar Odası İl Temsilcisi 

         Başhekimi          


