T.C.
BİTLİS VALİLİĞİ
İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları

Karar Tarihi : 04.04.2020
Karar No.
: 2020/22
İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26’ıncı
maddeleri gereğince, 04.04.2020 Cumartesi günü saat 21:00 ’de Vali Sayın Oktay
ÇAĞATAY Başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda aşağıda isimleri yazılı üyelerin
iştirakiyle toplanmış olup;
Gündem:
COVID-19 Hastalığı ve Vaka Yöntemi kapsamında alınan tedbirlere ilave olarak;
Durum Değerlendirmesi:
Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Bilim Kurulu’nun önerlileri doğrultusunda
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Büyükşehir statüsündeki 30 İl ile Zonguldak
ilinden kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar ile 81 İlimizde 01.01.2000
tarihinden sonra doğan vatandaşların sokağa çıkmaları sınırlandırılmıştır.
Kara, hava ve deniz araçları ya da yaya olarak giriş/çıkış kısıtlamasına gidilen İller için
bu kısıtlamanın istisnaları mezkur Genelgenin A/3 maddesinde belirtilmiştir. Genelgenin A/3
maddesinin (f) bendinde ise özel durumlara ilişkin olarak Valiliklerce alınan kararlar
doğrultusunda ilave izin verilecekler için seyahat izin belgesi düzenlenebileceği hüküm altına
alınmıştır.
Bu kapsamda;
KARARLAR:
İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliği’ne göndermiş olduğu 03.04.2020 tarih ve 6235
sayılı Genelge’nin A/3/f bendi uyarınca İlimizde bulunmakta olup diğer İllere seyahat etmesi
zorunlu olan vatandaşların seyahat izin belgesi düzenleneceklerin kapsamının belirlenmesi ve
uygulama birliğinin sağlanması amacıyla;
1- 04.04.2020 tarihi 24.00 saati itibariyle İlimizde bulunup, giriş/çıkışlarına ve
kısıtlama/yasaklama getirilen illere seyahat talebinde bulunan;
a) Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor
raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
b) Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine
katılmak için seyahat edecek olan,
c) Ölüm nedeni Covid-19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat
edecek olan (en fazla 4 kişiye),
d) İlimize son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet
ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç
plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
e) Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

f) Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
g) Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
h) Yurtdışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait
yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolan,
Kişilere, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde İl Merkezinde Valilik, İlçelerde
Kaymakamlıklarımız bünyesinde oluşturulan “Seyahat İzin Kurullarınca” seyahat izin
belgesi verilebilecektir.
2- Seyahat İzin Belgesi taleplerinin alınması için;
 İçişleri Bakanlığına ait Alo 199,
 İçişleri Bakanlığı E- Başvuru sistemi,
 Bitlis Valiliği ve İlçe Kaymakamlıklarındaki seyahat izin kurullarına doğrudan
başvuru,
Usulleri geçerli olacaktır.
3- İlimizden diğer İllere gitmek isteyen vatandaşlarımız için Seyahat İzin Belgeleri tek
gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenlenmesine,
4- İlimizden diğer İllere gitmek isteyen vatandaşlarımız için Seyahat İzin Belgeleri tek
gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek
belgelerin 72 saate kadar geçerli sayılmasına
5- İlimizde askerlik görevini tamamlamış ve terhis olan askerlerin gideceği yerlere
ulaşmaları için Bitlis Valiliği ilgili birimleri tarafından, ilgili askeri birliklerle
koordinasyon içinde gerekli tedbirlerin alınmasına,
6- Seyahat İzin Belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu
taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu
sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartı ile kullanılmasına,
7- İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliği’ne göndermiş olduğu 22.03.2020 tarih ve 5762
sayılı Genelgesi kapsamında; 21.03.2020 tarih ve 2020/7 numaralı İl Hıfzıssıhha
Kurul Kararlarında alınan kararlar neticesinde İlimizde ikamet etmekte olup evden
çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların
seyahat edebilmeleri için düzenlenen seyahat izin belgeleri; ilgili Genelge kapsamında
kısıtlı şehirlerden giriş/çıkışları içinde geçerli olmasına ,
8- Valilik ve İlçe Kaymakamlıklarımızca yukarıda belirtilen tedbirlerin kesintisiz
uygulanabilmesi için hafta sonu dahil olmak üzere başta çalışma koşulları, çalışma
yeri, personel görevlendirilmesi olmak üzere gerekli planlamaların Valilik/İlçe
Kaymaklarımızın ilgili birimleri tarafından yapılmasına ve uygulamada herhangi bir
aksaklığa meydan verilmemesinin sağlanmasına,
9- İlgi Genelge kapsamında alınan tedbirlerin İl Merkezi ve İlçelerimizde
uygulanmasının takibi, ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve uygulama
birliğinin tesisi amacıyla İçişleri Bakanlığı Merkezinde kesintisiz şekilde görev
yapacak olan Güvenlik ve Acil Durum Merkezi (GAMER) bünyesinde oluşturulan
Seyahat İzin Kurulları Takip ve Koordinasyon Birimi ile koordineli olarak
çalışmaların yürütülmesine,

10- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun yukarıda almış olduğu kararlara uyulmaması/aksi
davranılması durumunda ve her seferinde olmak üzere;
 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL, idari para
cezasının Mülki Amir onayı ile uygulanmasına,
 Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezasının
Kolluk Kuvvetlerince uygulanmasına,
 Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma
başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan
kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü gereğince, bu
hükme uymayan kişilerin haklarında ADLİ ve İDARİ İŞLEMLER uygulanmak
üzere idari ve adli makamlara bildirilmesine,
11- Alınan Kararların Bitlis Valiliği ve Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü web sitesinden
yayımlanmasına
Oy birliği ile karar alınmıştır.
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