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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

   İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu Sayın Valimiz Hüseyin ÖNER Başkanlığında toplanmış 

olup, aşağıdaki kararların alınmasına;              

Ardahan İlimizin nüfusunun 5 katı nüfusunun İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve İzmit gibi 

büyükşehirlerde olduğu, seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla yaz dönemini ilimizde 

geçirmek için gelenlerin sayısı son 2 hafta içerisinde kayda değer şekilde artması, son 2 

hafta içerisinde pozitif vakaların artmasıyla yapılan filyasyon çalışmalarında odak 

noktaların il dışından gelenler, yüksek riskli temaslılarda tespit edilen pozitif vakalar 

değerlendirildiğinde; 

 

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 09/04/2020 tarih E.238 sayılı 

yazısında belirtildiği üzere ‘’Hastaneye yatış gerekmediği düşünülen 50 yaş altı, kliniği 

hafif ve COVID-19’un ağır seyretmesine neden olabilecek risk faktörü olmayan 

(hipertansiyon, diyabet, kronik akciğer hastalığı, kronik kalp hastalığı, kronik böbrek 

yetmezliği veya bağışıklık yetmezliği vb.) kesin COVID-19 vakaları semptomlar düzelene 

kadar gerekirse uygun tedavi başlanarak evde takip edilir. Ancak hastanın sosyal 

endikasyonu  (ev koşulları, evde yaşayan  65 yaş ve üzeri COVID-19’un ağır seyretmesine 

neden olabilecek risk faktörü olan birey varlığı) var ise’’ ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı 

Genel Müdürlüğü’nün 27/04/2020 tarih E.604 sayılı yazısında belirtildiği gibi ‘’Kesin 

vakaların hastanelerde veya şartları uygun belirlenmiş alanlarda (KYK, misafirhane, otel 

vb.) tedavi ve izolasyonuna imkanlar dahilinde devam edilmesi ve gözlem altında 

tutulmaları esastır.’’ Yazıları 

Ardahan Devlet Hastanesinin ildeki tek pandemi hastanesi olması, normalleşme süreci 

içerisinde pandemi dışında da sağlık hizmetlerinin verilmeye başlanması, hastanenin 

Pandemi için ayrılan servis ve yoğun bakım yatak kapasitesinin sayısı kesin vakaların 

artmasıyla yetersiz gelmeye başlamasından dolayı, 

İlimize dışardan gelen vatandaşlarımızın birçoğunun akrabalarına misafir olarak gelmesi, 

geldikleri evde tek oda da izole edilebilme imkanlarının olmaması, 

 

Karar 1:Personelin hastalara zaman kaybetmeden takip ve tedavilerinin yapılabileceği Gençlik 

Spor İl Müdürlüğüne bağlı Ardahan Kız Öğrenci Yurdunun veya Ardahan Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Huzurevi, Yaşlı Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin veya İl 

Sağlık Müdürlüğüne bağlı Eğitim, Sağlık, Dinlenme Tesisinin COVID-19 pozitif vakaların tedavi, 

takip ve izolasyonu için kullanılmasına,  

Karar 2: 40 yataklı Göle Devlet Hastanesinin de olası ya da kesin vakaların artışında takip, 

tedavi ve izolasyonunun yapılabilmesi için yeteri kadar uygun oda ve yatak planlamasının 

yapılmasına, 



Karar 3: COVID-19 pandemisinin ve bulaş riskinin devam etmesiyle birlikte İlimiz sınırları 

içerisinde tek pandemi hastanesinin, Ardahan Devlet Hastanesinin olmasından dolayı Ardahan 

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı tüm sağlık tesislerinde ikinci bir karara kadar 2019-2020 eğitim 

öğretim yılı zorunlu yaz stajına tabi olan Sağlık Yüksek Okulu/ Fakültesi ve Sağlık Meslek 

Liselerinde okuyan öğrencilerin yaz stajlarına kabul edilmemesi ve staj yaptırılmamasına, 

Karar 4: Hayatın her alanı için geçerli olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra 

her faaliyet alanına yönelik belirlenen kural ve esaslara gerek işletmeler gerekse 

vatandaşlarımız tarafından riayet edilmesi salgınla mücadele açısından büyük önem 

taşımaktadır. Bu çerçevede her bir işyeri/faaliyet alanı için alınması gereken önlemler 

belirlenmiş olan ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası 

toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, 

kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler,  

internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri ,  berber/kuaför/güzellik merkezi, 

alışveriş merkezleri, park/piknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, 

SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve 

tematik parkların; 

 Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce başta şehir içi ya da 

şehirlerarası toplu ulaşım araçları olmak üzere vatandaşlarımızın toplu 

olarak bulunduğu/bulunabileceği halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak 

ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş diğer kuralların 

denetimine yönelik gerekli planlama ve hazırlıkların yapılmasına, 

 Denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde 

bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, vb.) 

ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenmesine, 

 Gereksiz mükerrerliğin ve koordinasyonsuzluğun önlenmesi amacıyla, Covid19 

tedbirleri kapsamında denetimlerin üçüncü maddede belirtilen denetim ekiplerince 

ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde gerçekleştirilmesine, 

 

Karar 5: Sokak veya köy düğünlerinin kına, gelin alma, konvoy oluşturma gibi faaliyetlerle üç 

güne kadar uzatıldığı, bu düğünlerde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınması gereken 

tedbirlere yeterince riayet edilmediği ve toplum sağlığının riske atıldığı, bu nedenlere bağlı 

olarak bazı mahalle ve köylerin karantinaya alınmak zorunda kalındığı görülmüştür. Salgının 

kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda; Köylerde ve/veya 

sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin 

süresinin aynı gün içerisinde kalacak şekilde saat 10.00-23.00 arasında yapılmasına, 

Karar 6: Kişilerin toplu olarak bulunduğu ortamların salgının yayılım hızına olan olumsuz etkisi 

göz önünde bulundurulduğunda konaklama tesisleri, lokanta, restoran, kafe vb. yerlerde 

temizlik, maske ve fiziki mesafe genel tedbirleri ile bu yerler için belirlenen diğer tedbirlerin 

eksiksiz alınması ve yapılacak denetimlerle tedbirlere uyumda sürekliliğin sağlanması büyük 

önem arz etmektedir. Bu kapsamda, anılan yerlerde temizlik, maske, fiziki mesafe genel 

prensipleri ile Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından her bir faaliyet alanı için ayrıca belirlenen 

rehberlerde yer alan kural ve tedbirlere uyulmasının sağlanmasına, 

 

 

Karar 7: Son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal 

edilerek asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin gerçekleştirildiği gözlemlenmektedir. Bu 



çerçevede asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek adına; 

 

 Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil 

eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç 

konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde müsaade edilmemesine, 

 Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci 

derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, 

tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine, 

 Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi 

verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe 

kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi 

aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınmasına, 

 Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili 

Valilik/Kaymakamlıklara bildirilmesine, 

 Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla,  

Valilik/Kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, 

töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik 

yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesine, 

 

     Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince 

idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince 

işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci 

maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması ve uygulamada herhangi bir 

aksaklığa meydan verilmemesine, 

 

 

 

 

           Oy birliği ile karar verilmiştir.    


