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BİTLİS VALİLİĞİ
İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları
Karar Tarihi : 07.07.2020
Karar No.
: 2020/108
İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26’ıncı maddeleri
gereğince, 07.07.2020 Salı günü saat 16:00’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:
Tüm Dünya’da etkisi görülen Covid19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni
açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirler Sağlık
Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları
doğrultusunda alınmakta ve uygulanmaktadır.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel
prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş
kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde
faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.
İçişleri Bakanlığı’nın 30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı Genelgesi ve 02.06.2020 tarihli ve
8591 sayılı Genelgesi 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 ve 09.06.2020
tarihli ve 9137 sayılı Genelgesi ile saat 24:00'e kadar hizmet verebilmeleri kararlaştırılmış ve
gerekli kararlar İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ile alınmıştı.
İçişleri Bakanlığı’nın 02.06.2020 tarih ve 8680 sayılı Genelgesi 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
tedbirler kararlaştırılmış ve gerekli kararlar İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ile alınmıştı.
İçişleri Bakanlığı’nın 15.06.2020 tarih ve 9493 sayılı Genelgesi ile
restoran,lokanta,kafeterya vb. işyerleri ile konaklama tesislerinin haftada en az 2 kez olmak
üzere denetlenmesi istenmiş ve gerekli kararlar İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ile alınmıştı.
Ancak özellikle turistik yörelerdeki lokanta, restoran, kafe vb. yerlerde söz konusu
Genelgeler ile belirlenen esasların ve Sağlık Bakanlığının yayımladığı rehberlerdeki kuralların
(fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere) ihlal edildiğine (yakın temasa neden olan dans/oyun,
eğlence vb.) dair sosyal, yazılı veya görsel medyaya yansıyan görüntülerin yanı sıra konuya
ilişkin bilgiler İçişleri Bakanlığına ulaşması sebebiyle;
Kişilerin toplu olarak bulunduğu ortamların salgının yayılım hızına olan olumsuz etkisi
göz önünde bulundurulduğunda konaklama tesisleri, lokanta, restoran, kafe vb. yerlerde
temizlik, maske ve fiziki mesafe genel tedbirleri ile bu yerler için belirlenen diğer tedbirlerin
eksiksiz alınması ve yapılacak denetimlerle tedbirlere uyumda sürekliliğin sağlanması büyük
önem arz etmektedir.
Bu kapsamda,
1

KARARLAR:
1- Yukarıda anılan yerlerde temizlik, maske, fiziki mesafe genel prensipleri ile
Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından her bir faaliyet alanı için ayrıca belirlenen
rehberlerde yer alan kural ve tedbirlere uyulmasının sağlanmasına
2- Başta İl Merkezinde Vali, İlçelerde Kaymakamlar olmak üzere İl/İlçedeki
sıralı/sorumlu amirler tarafından bizzat takip edilerek ilgili kurum ve kuruluşlarla
gerekli koordinasyonun sağlanmasına,
3- Belirtilen faaliyetlerin yoğunlaştığı gün ve saatlerde bahse konu yerlerin denetlenmesi
ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,
4- Konuyla ilgili olarak gerek planlama gerekse ilgili birimler arasında
koordinasyonun eksiksiz şekilde sağlanması ve Kaymakamlıklarımızca yukarda
belirtilen tedbirlerin hayata geçirilmesi için gerekli planlamaların yapılmasına,
5- Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen
çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, denetimlerde
tedbirlere uymayan kişilere ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi
gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili
maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk
Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
6- Alınan Kararların Bitlis Valiliği ve Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü web sitesinden
yayımlanmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
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