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Sayı : 81515450-050.99 
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DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Ordu Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 30.03.2020 tarihli ve 4068 sayılı yazısı.

Çin’ in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Koronavirüs 
(Kovid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 
İlimizde alınacak tedbirleri görüşmek üzere, 28/03/2020 tarihinde yapılan İl Pandemi Kurulu 
Toplantısında görüşülen konularla ilgili hazırlanan toplantı tutanağı ekte gönderilmiştir.

Toplantı tutanağında belirtilen hususlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılarak herhangi 
bir aksaklığa mahal verilmemesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Prof. Dr. Tahsin TONKAZ 

Rektör Yardımcısı

Ek:
-Yazı Örneği

Dağıtım:
Tüm Birimler

Ordu Üniversitesi Genel Sekreterlik Yazı İşleri Bilgi için:Güven AKDENİZ
Telefon:04522265200/2914 Fax:04522265242 Bilgisayar İşletmeni
E-Posta:guvenakdeniz@ odu.edu.tr Elektronik Ağ: www.odu.edu.tr

Evrakin elektronik imzali suretine https://e-belge.odu.edu.tr/ adresinden 81c0b286-f9c6-4e75-8276-73aebf8a858e kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
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TC.
ORDU VALİLİĞİ 

İl Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : 86129220-050.99-E.4068 
Konu : Koronavirüs (Kovid-19) Tedbirleri 

(İl Pandemi Kurulu Toplantısı)

DAĞITIMLI
30/03/2020

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Koronavirüs 
( K o v i d - 1 9 )  s a l g ı n ı n d a n  v a t a n d a ş l a r ı m ı z ı  k o r u m a k  ve  s a l g ı n ı n  y a y ı l m a s ı n ı  
engellemek amacıyla İlimizde alınacak tedbirleri görüşmek üzere Valimiz Sayın Seddar 
YAVUZ Başkanlığında 28.03.2020 tarihinde yapılan İl Pandem i Kurulu Toplantısında 
görüşülen konularla ilgili hazırlanan toplantı tutanağı ekte gönderilmiştir.

Toplantı tutanağında belirtilen hususlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılarak herhangi 
bir aksaklığa mahal verilmemesini önemle rica ederim.

Ekrem BALLI 
Vah a.

Vali Yardımcısı
Ek: Toplantı Tutanağı (2 sayfa)

Dağıtım:
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne 
Vah Yardımcılarına 
Kaymakamlıklar
İlçe Belediye Başkanlıklarına (Kaymakamlıklarca)
Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne 
Ordu İl Jandarma Komutanlığı 
Ordu İl Sağlık Müdürlüğüne
Ordu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne
Ordu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne
Ordu İl Müftülüğüne
Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne
Ordu İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne
Ordu Sahil Sağlık Denetleme Merkezine

*Bu belge elektronik imzalıdır, imzalı suretinin aslını görmek için https://www. e-icisleri. rnv. tr/EvrakDoerulama adresine 
girerek ( + lr2 Jv-P55a5 + -E7YKS 6-wIYY2 z-LRsQr5wC) kodunu yazınız.
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Telefon No: (452)223 14 44 Dahili: 1061 - 1062 Faks No: (452)223 14 40 
e-Posta: vazüsleri@,ordu.gov.tr İnternet Adresi: http://www.ordu.gov.tr/

Bilgi için: Sinan İNAN 
Programcı 

Telefon No: (452)223 14 44
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T.C.

ORDU VALİLİĞİ 

İl Yazı İşleri Müdürlüğü 

DEĞERLENDİRME RAPORU

İli

Toplantının Adı 

Toplantının Tarihi 

Toplantının Yeri 

Katılımcılar

: Ordu

: İl Pandemi Kurulu Toplantısı 

: 28.03.2020-12.00 

: Ordu Valiliği Toplantı Salonu 

: Vali Yardımcıları, İl Pandemi Kurulu Üyeleri

Çin’in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya 

Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (Kovid-19) salgınından 

vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek ve İlimizde alınacak tedbirleri 

görüşmek üzere Başkanlığımda Vali Yardımcıları ve İl Pandemi Kurulu üyelerinin katılımıyla 

yapılan toplantıda;

1. Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında Devletimiz tarafından planlanan tedbir ve 

uygulamaların titizlikle takip edilmesi ve koordineli bir şekilde uygulanması,

2. Salgının yayılmasını engellemek amacıyla kolluk birimlerince İl/İlçe girişlerinde kontrol 

noktaları oluşturularak bütün araçların kontrol edilmesi, vatandaşlarımıza zorunlu 

olmadıkça evlerinden çıkmamaları, sosyal mesafeyi korumaları ve şehir dışından geldiği 

tespit edilenlere 14 gün kuralı ile ilgili hatırlatmaların yapılması,

3. Virüsün yayılımının asgari seviyede tutulması/indirilmesi amacıyla sosyal hareketliliğin 

azaltılması için gerekli tedbirlerin alınarak park, bahçe, çarşı ve diğer alanlarda toplu halde 

bulunan vatandaşlarımızın gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları ve evlerine 

dönmeleri konusunda kolluk ve zabıta ekiplerince ikaz edilmesi,

4. İlimiz genelindeki park ve bahçelerde bulunan seyyar oturma alanlarının kaldırılması, 

park ve bahçeleri vatandaşlarımızın kullanmamaları ve toplu halde bulunmamaları gibi 

bilgilendirme levhalarının asılması ayrıca trafik ışıklarına da konu ile ilgili uyarıcı yazılar 

yazılması,

5. Salgından etkilenen hasta sayısının önümüzdeki dönemde daha fazla artacağı ayrıca 

hastane kapasitelerinin yetersiz olduğu bu nedenle İlimizde bulunan KYK yurtlarının 

hastalara müdahale edilebilecek şekilde düzenlenmesi kurulumuzda değerlendirilmiş ve 

ihtiyaç olduğu takdirde Lebibe KARLIBEL öğrenci yurdunun bu amaçla kullanılmasının



uygun olacağına, personel ihtiyacı olduğu taktirde ise ODÜ Tıp Fakültesi personelinin 

görevlendirilmesinin uygun olacağına,

6. Çalışan personelin moral ve motivasyonunun en üst seviyede tutulması,

7. Hastalıktan etkilenen vatandaşlarımızın tedavi gördüğü sağlık kuramlarında görev yapan 

personelin hastalığın yayılması bakımından risk grubunda olması ve hastalığı aile 

fertlerine bulaştırma ihtimalinin bulunması nedeniyle evlerine gitmek istememesi 

durumunda öncelikle kamuya ait misafirhane ve KYK yurtlarında konaklamaları için 

gerekli çalışmaların yapılması,

8. Hastalığın yayılımını engellemek amacıyla market ve pazar yerlerine çocukların 

alınmaması yönünde İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından gerekli kararların alınması,

9. Salgının yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için 

şehirlerarası yolcu taşımacılığı ile ilgili İçişleri Bakanlığının 28.03.2020 tarihli talimatı 

sonrasında taksi vb. araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracına dönüşümüne neden olacak 

ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla yolcu alınmasına yönelik her türlü faaliyetin 

yasaklanması için İ l Hıfzıssıhha Meclisi tarafından gerekli kararların alınması,

10. Bakanlığımız ve Val ilik Makamından gelen talimatların titizlikle incelenmesi ve gereğinin 

ivedilikle yerine getirilmesi ve konunun mülki idare amirleri ile diğer sıralı sorumlu 

amirler tarafından takip edilmesi.

Hususlarında Vali Yardımcıları ve İl Panclemi Kurulu üyelerine gerekli talimatlar verilmiş

olup toplantıya katılanlar ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak, toplantı sona ermiştir.


