T.C.
BİTLİS VALİLİĞİ
İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları
Karar Tarihi :25.06.2020
Karar No.
: 2020/88
İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26’ıncı maddeleri
gereğince, 25.06.2020 Perşembe günü saat 14:00’de Vali Sayın Oktay ÇAĞATAY Başkanlığında,
Valilik Toplantı Salonunda aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle toplanmıştır.
Gündem:
Koronavirüs salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının
azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler
doğrultusunda kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın
Başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim
Kurulunun önerileri doğrultusunda kapatılan ve/veya faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin
faaliyetlerine
başlayabileceği
kararlaştırılmıştı.
30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı
ve
02.06.2020 tarihli ve 8591 sayılı İçişleri Bakanlığının Genelgesine istinaden alınan İl Hıfzıssıhha
Kurul Kararları ile lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi ve dernek
lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak
şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran
2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde 09.06.2020 tarihli ve 9137 sayılı
İçişleri Bakanlığının Genelgesine istinaden alınan Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile saat 24:00'e kadar
hizmet verebilmeleri yönünde kararlar alınmıştı.
02.06.2020 tarihli ve 8680 sayılı İçişleri Bakanlığının Genelgesine istinaden alınan İl
Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile otel, termal/kaplıca otelleri, motel, apart otel, pansiyon, kamu
kurum ve kuruluşlarına ait misafirhaneler/kamplar ile her türlü konaklama tesislerinin
faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin
Yönetmelik, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve
güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak uyulması gereken tedbir kararları alınarak kamuyu
ile paylaşılmıştı.
Kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi sonrasında, 30 Mayıs11 Haziran 2020
tarihleri arasında Koronavirüs vaka sayıları 1.000’in altında gerçekleşmesine rağmen 12, 13 ve
14 Haziran 2020 tarihlerinde vaka sayıları 1.195, 1.459 ve 1.562 olarak açıklanmıştır.
Sağlık Bakanlığınca açıklanan veriler, vaka sayısında düşüş beklenirken artış trendine doğru bir
eğilim olduğunu göstermektedir. Koronavirüsle mücadelede başarı ancak kurallara sıkı sıkıya
uymakla mümkündür
Bu kapsamda;
KARARLAR:
1- Lokanta, restoran, kafe vb. işletmelerin (turizm işletme belgeli olanlar da dahil) en az
haftada 2 kez olmak üzere denetlenmesi, özellikle akşam saatlerinden itibaren
yoğunlaşan ve eğlence mekânlarına dönüşebilecek yeme içme yerlerinde denetimlerin
artırılmasına,
2- Vatandaşların, kurallara uymayan işletmeleri 155, 156 ve 112 numaralarını arayarak
ihbar edebileceklerine yönelik bilgilendirilmeleri, buna ilişkin anonsların
yapılmasının sağlanması, ayrıca bu kapsamda yapılacak ihbarlara gecikmeksizin
müdahale edilmesi için tüm kolluk birimlerinin denetim işlemlerini sıklaştırmasına,
1

3- İl genelinde yapılan denetimlerin sonucunun Valilik tarafından icmal edilerek ve
15/06/2020 tarih ve E.9493 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ekinde yer alan tabloya işlenerek
o.faruk.abay@icisleri.gov.tr adresine düzenli olarak gönderilmesi,
Valilik/Kaymakamlıklarca;
 Konuyla ilgili olarak gerek planlama gerekse ilgili birimler arasında (genel kolluk
birimleri, yerel yönetimler, il sağlık müdürlüğü, il tarım ve orman müdürlüğü, ilgili
meslek odaları) koordinasyonun eksiksiz şekilde sağlanmasına,
4- Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü ile Bağlı Kurum ve Kuruluşlarında staj yapacak
öğrencilerin sosyal hareketliliği, sağlık personeli ve hastalarla teması ve bunlara
bağlı bulaş riskini arttırabilecek olmaları nedeniyle; stajyer öğrenci sağlığı ile
güvenliği de göz önünde bulundurularak İl Sağlık Müdürlüğü ve bünyesindeki
Kurum ve Kuruluşlarda normalleşme tamamlanıncaya kadar stajların (Yaz
stajı, Lisans Tamamlama, İntörn Gözlem Çalışmaları ve Uygulama Eğitimleri)
konuyla ilgili ikinci bir talimata kadar yapılmayacaktır.
5- 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,
6- Alınan Kararların Bitlis Valiliği ve Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü web sitesinden
yayımlanmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
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