T.C.
BİTLİS VALİLİĞİ
İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları
Karar Tarihi : 09.04.2020
Karar No.

: 2020/27

İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26’ıncı
maddeleri gereğince, 09.04.2020 Perşembe günü saat 10:00 ’da 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:
İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliği’ne göndermiş olduğu 09.04.2020 tarih ve E.6360 sayılı
Genelgesine istinaden uluslararası ticaret amacıyla İran ve Irak Sınır Kapılarından giriş
çıkışlar hariç olmak üzere (anılan kapılardan geri alınmamak kaydıyla sadece yabancı
uyruklu tır şoförleri çıkış yapabilecektir) ülkemizden transit geçecek araç ve şoförler ile
ülkemize giriş/çıkış yapacak araç ve şoförlere aşağıda belirtilen şartların sağlanması halinde
geçiş izni verileceği bildirilmiştir.
Ayrıca İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliği’ne göndermiş olduğu 09.04.2020 tarih ve
Koronavirüs İlave Tedbir konulu yazısına istinaden 20 yaş ve altındaki vatandaşlar için alınan
kararlarda bazı değişikliklere/muafiyete gidilmesi kararlaştırılmıştır.
Bu kapsamda;
KARARLAR:
1- Ülkemizden Transit olarak geçecek araçlar için geçerli olmak üzere;
a. Şoförlerin İlimiz Genelinde; molalarında ve diğer insanlarla temas halinde
olabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske,
dezenfektan, uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmalarının sağlanmasına,
b. Gümrük idarelerince belirlenecek ve Valilik/Kaymakamlıklarımıza bildirilecek mola
yerlerinde Valiliğimiz ve İlçe Kaymakamlıklarımz tarafından gerekli sağlık ve
güvenlik tedbirleri alınmasına,
2- Ülkemize giriş yapacak olan şoföfer için geçerli olmak üzere;
a. Şoförlere yurt içindeki mola yerlerinde ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her
noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, dezenfektan, uzun süre
yetecek gıda malzemesi bulundurmaları gerektiği bildirilmesine, ihtiyaç görülmesi halinde
mola yerlerinin Devlet (İçişleri Bakanlığı ,Valilik/Kaymakamlıklar/ ve Yetkili Tüm
Kurumlar) tarafından belirlenebileceği ve eskort eşliğinde yolculuk edebilecekleri hususu
İçişleri Bakanlığı birimlerince şoförlere tebliğ edilmesine,

b. Şoförlerin Türk uyruklu olması halinde; Sağlık Bakanlığı birimlerince muayene
edildikten ve ikametgâhında 14 günlük ev karantinasını kabul ettiklerini belirten
taahhütnameyi imzaladıktan sonra ülkemize giriş yapmalarına izin verilecek, ikametleri
İlimizde olan kişilerin; ikamet ve kimlik bilgileri gerekli kontrollerin sağlanması için
Bitlis İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilecektir. Bu kapsamda bilgileri İlimize bildirilen
kişilerin ikametlerinde gerekli tedbirlerin ve takiplerin Bitlis İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri
ve bağlı kuruluşları tarafından yapılmasına,
c. Gümrük idarelerince; ülkemizde yük bırakacak yabancı şoförlerin geçecekleri güzergâhlar
ve azami süreler, yol durumu, hava şartları, gümrük idaresindeki yoğunluk durumu vb.
hususlar da göz önünde bulundurularak belirlenecek, İlimizden geçecek araçların mola
güzergâhlarında Valiliğimiz ve İlçe Kaymakamlıklarımız tarafından gerekli sağlık ve
güvenlik tedbirleri alınmasına,
d. Ülkemiz açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan yabancı
araçların/şoförlerin girişlerine şoför değişimi veya dorse/yük değişimi, yapılması mümkün
değilse gerekli sağlık muayenesi/kontrolleri yapılmak ve gerekli koruyucu tedbirleri
almak şartı ile 14 günlük karantina süresi beklenmeden Ülkemize ve İlimize girişine izin
verilmesine,
e. Bulgaristan, Azerbaycan, Nahçıvan ve Gürcistan uyruklu şoförler, belirlenecek izole
alanlarda 14 günlük karantina süresini beklemeksizin gerekli sağlık muayenesi yapıldıktan
ve araçları dezenfekte edildikten sonra ülkemize girebilecektir. Bu madde kapsamında
Ülkemizde yük bırakacak şoförlere, bu Genelgenin A bölümünün ilgili maddeleri
uygulanacak; 4. madde ise gidecekleri güzergâhlar doğrultusunda uygulanacaktır.
3- Ülkemizden çıkış yapacak şoförler için geçerli olmak üzere;
Türk şoförlerin bu Genelgenin B bölümü 3. maddesi (a) fıkrası uyarınca ikameti İlimizde
bulunan ve ev karantinasında kalmaları gereken süreyi tamamlamadıklarının tespit edilen
kişilerin çıkışlarına izin verilmemesine,
4- İran ve Irak Sınır Kapılarından giriş çıkışlar hariç olmak üzere (anılan kapılardan
geri alınmamak kaydıyla sadece yabancı uyruklu tır şoförleri çıkış yapabilecektir)
ülkemizden transit geçecek araç ve şoförler ile ülkemize giriş/çıkış yapacak araç ve
şoförlere yukarda belirtilen şartların sağlanması halinde geçiş izni verilmesine,
5- İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 03.04.2020 tarihinde toplanmış ve 2020/19 numaraları
kararları almıştır. Ancak İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliği’ne göndermiş olduğu
09.04.2020 tarih ve Koronavirüs İlave Tedbir konulu yazısına istinaden 20 yaş ve
altındaki vatandaşlar için alınan kararlarda bazı değişikliklere/muafiyete gidilmesi
kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda;
a. Doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel,
ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden
gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının
desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve
fiziksel olarak sağlıkları üzerinde oluşturabileceği muhtemel olumsuzlukların dikkate
alınması neticesinde; otizm, ağır mental retardasyon, down sendorumu gibi tanısı
konulmuş “Özel Gereksinimi” olan çocuk ve gençlerimizin ebeveyn veya bakıcıları
refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurmak,
enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına

riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden
çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına, il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine
izin verilmesine,
b. Yalnızca yukarıda belirtilen şartları (engelleri) taşıyan kişiler için geçerli olmak
üzere; yukarıda belirtilen kurallara uyulması şartı ile 01.01.2000 tarihi ve üzeri doğumlu
20 yaş altı tüm vatandaşlarımıza getirilen kısıtlamalardan muaf sayılmalarına,
6- İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi
Hıfzısıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında yukarıda almış olduğu
kararlara uyulmaması/aksi davranılması durumunda ve her seferinde olmak üzere;
a. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL, idari para
cezasının Mülki Amir onayı ile uygulanmasına,
b. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası, idari para
cezasının Kolluk Kuvvetlerince uygulanmasına,
c. 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,
7- Alınan Kararların Bitlis Valiliği ve Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü web sitesinden
yayımlanmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN
Vali
Oktay ÇAĞATAY

ÜYE
Vali Yardımcısı
Tamer KILIÇ

ÜYE
İl Jandarma Komutanı
Tuğgeneral
Nail İLBEY

ÜYE
Bitlis Belediye Başkanı
Nesrullah TANĞLAY

ÜYE
İl Emniyet Müdürü
Yaman AĞIRLAR

ÜYE
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
Adem AYDOĞDU

ÜYE
İl Müftüsü
M.Feysal GEYLANİ

ÜYE
İl Sağlık Müdürü
Dr.Koray OKUR

ÜYE
Çevre ve Şehircilik İl Müd.
Hüseyin ARAS

ÜYE
İl Tarım ve Orman Müd.
Rıfat ÇELİK

ÜYE
Halk Sağlığı Hizm.Başk.
Uzm.Dr.Duygu ÇELİK
SEYİTOĞLU

