T.C.
BİTLİS VALİLİĞİ
İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları

Karar Tarihi :31.05.2020
Karar No.
: 2020/53
İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26’ıncı maddeleri
gereğince, 31.05.2020 Pazar günü saat 10:00’da Vali Sayın Oktay ÇAĞATAY Başkanlığında,
Valilik Toplantı Salonunda aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle toplanmıştır.
Gündem:
COVID-19 Hastalığı ve Vaka Yöntemi kapsamında alınan kararlara ek olarak,
Durum Değerlendirmesi:
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun
önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum
sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal
mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak
uygulamaya geçirilmiştir.
Alınan tedbirler kapsamında;
-16.03.2020 tarihli ve 5361 sayılı İç İşleri Bakanlığı Genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha
Kurulu Kararları ile Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri olarak faaliyet yürüten ve
vatandaşlarımızın çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini
artıracağı değerlendirilen lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, kır
bahçesi, dernek lokalleri, çay bahçeleri, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor
merkezleri vb. işyerlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulması; 21.03.2020 tarihli ve
5760 sayılı İç İşleri Bakanlığı Genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları ile tüm
lokanta ve restoranlar ile pastane vb. işyerlerinin paket servis, gel-al benzeri şeklinde
çalışabilecekleri,
-27.03.2020 tarihli 6007 sayılı İç İşleri Bakanlığı Genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha
Kurulu Kararları ile vatandaşlarımızın hafta sonlarında sahil bantları, mesire ve ören yerleri,
piknik alanlarında piknik, spor, yürüyüş, balık tutma vb. faaliyetleri yapmalarının
yasaklanması, il ve ilçelerin durumuna göre tedbirin hafta içinde de uygulanabileceği,
-27.03.2020 tarihli ve 5929 sayılı İç İşleri Bakanlığı Genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha
Kurulu Kararlarıyla kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi
ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin
satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetleri 27.03.2020 tarihi saat 17:00 itibariyle geçici bir
süreliğine durdurulması yönünde kararlar alınmıştı.
Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe
geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine
geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda ilgili İç İşleri
Bakanlığı Genelgelerinde getirilen yasaklama/kısıtlamaların bazılarının kaldırılması hususları
değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda;
KARARLAR:
1- a. 30.05.2020 tarihindeki İç İşleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda; 16.03.2020 tarihli
ve 5361 sayılı ile 21.03.2020 tarihli 5760 sayılı İç İşleri Bakanlığı Genelgeleri ile
faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane,
kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla, satranç,
dama oyunları, ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun
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vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri ve hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020
Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye
başlamalarına (Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki
işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacaktır.),
b. 16.03.2020 tarihli ve 5361 sayılı İç İşleri Bakanlığı Genelgesi ile faaliyetleri geçici
süreliğine durdurulan yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb.
işletmelerin 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat
22.00'a kadar; spor merkezleri/tesislerinin 24.00'a kadar hizmet vermeye başlamalarına,
c. Bowling oyun salonu/merkezi, internet kafeler ile AVM ve Restoranların kapalı yada açık
alanlarında bulunan jeton, kartlı, ücretli/ücretsiz çocuk oyun alanlarının faaliyetlerinin
bir sonraki duyuruya kadar yasaklanmasına,
2- 27.03.2020 tarihli ve 6007 sayılı İç İşleri Bakanlığı Genelgesi ile kısıtlanan halka açık
alan olan park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil
bantlarında (Van Gölü Sahil Bandı) plajlar, piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb.
faaliyetlere (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere)
belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden
itibaren başlanmasına,
3- 27.03.2020 tarihli ve 5929 sayılı İç İşleri Bakanlığı Genelgesi ile geçici bir süreliğine
faaliyetleri durdurulan kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak
üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç
maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına
uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren faaliyetlere başlanmasına,
4- Pandeminin (salgının) yayılmaması ve kontrol altında tutulması için Sağlık Bakanlığı
Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından her bir faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen
işletme/faaliyet kuralları ve ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yapılan veya
yapılabilecek yeni/ilave düzenlemeler göz önünde tutularak anılan faaliyetler için usul ve
esasların belirlenerek bahse konu faaliyetler için belirlenen kuralların ilgili
işletmeci/esnafa tebliğ edilmesine,
5- Bilim kurulunun önerileri doğrultusunda iskambil, okey, dama, satranç, tavla oyunları
ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla
yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere, lokanta, restoran, kafe, pastane,
kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri, yüzme havuzları, kaplıca, hamam,
sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin faaliyetlerini saat 22.00’a kadar (Kendi
müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına
tabi olmayacaktır.), kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere
sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç
maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetlerini saat 22.00’a kadar; spor
merkezleri/ tesislerinin faaliyetlerini kendi iç düzenlemeleri çerçevesinde en geç saat
24.00’a kadar sürdürmelerine, bu saatlerden sonra faaliyetlerinin sonlandırılmasına,
6- İlgili işletmelerin faaliyetlerini sürdürürken Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca
hazırlanacak, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan ve
(https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi)
adresinde
yayımlanan “COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ’nde belirtilen
Usul ve Esaslara göre önlemlerini almalarına, İlçe Kaymakamlıkları, İlgili Belediyeler ve
Odalarca gerekli tebliğ ve çalışmaların yapılmasına,
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7- İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha
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 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,
d. İş yerlerine ilgili mevzuatı uyarınca idari işlem uygulanmasına,
8- Alınan Kararların Bitlis Valiliği ve Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü web sitesinden
yayımlanmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
BAŞKAN
Vali
Oktay ÇAĞATAY

ÜYE
İl Jandarma Komutanı
Tuğgeneral
Nail İLBEY

ÜYE
İl Emniyet Müdürü
Yaman AĞIRLAR

ÜYE
Aile Çalışma ve
Sosyal Hizmetler
İl Müdür V.
İsmetullah ALTUN

ÜYE
Bitlis Belediye Başkanı
Nesrullah TANĞLAY

ÜYE
Vali Yardımcısı
Tamer KILIÇ

ÜYE
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
Adem AYDOĞDU

ÜYE
İl Müftüsü
M.Feysal GEYLANİ

ÜYE
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
Hüseyin ARAS
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ÜYE
İl Milli Eğitim Müdürü
M.Emin KORKMAZ

ÜYE
İl Sağlık Müdürü
Dr.Koray OKUR

ÜYE
İl Tarım ve Orman Müdürü
Rıfat ÇELİK
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ÜYE
Halk Sağlığı Hizm.Başk.
Uzm.Dr.Duygu ÇELİK
SEYİTOĞLU

