T.C.
BİTLİS VALİLİĞİ
İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları
Karar Tarihi : 07.07.2020
Karar No.
: 2020/107
İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26’ıncı maddeleri
gereğince, 07.07.2020 Salı günü saat 14:00’de 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:

Covid19 salgınının görüldüğü andan itibaren salgının kamu düzeni açısından
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve
salgının/bulaşmanın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı
alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla
mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve 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 81 İl Valiliğine göndermiş olduğu Genelgelerle kontrollü
sosyal hayat döneminde Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenerek
yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin
sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin düzenli olarak denetlenmesi
amacıyla 81 İl Valiliği talimatlandırılmıştı.
Hayatın her alanı için geçerli olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra
her faaliyet alanına yönelik belirlenen kural ve esaslara gerek işletmeler gerekse
vatandaşlarımız tarafından riayet edilmesi salgınla mücadele açısından büyük önem
taşımaktadır.
Bu kapsamda;
KARARLAR:

A. Ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası
toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane,
kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri,
düğün v e n i k ah y a p ı l a n y e r l e r , i n t e r n e t k a f e / s a l o n v e e l e k t r o n i k
o y u n y e r l e r i , berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri,
park/piknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA
ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri,
lunapark ve tematik parkların;
1- 8 Temmu z 2020 Çarşamba günü 07.07.2020 tarih ve 10887 sayılı İçişleri
Bakanlığı Genelgesinin Ek1’de yer alan “Denetimlerde Göz Önünde
Bulundurulacak Hususlar” doğrultusunda denetimlerinin yapılmasına,
2- İl/İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl/İlçe Emniyet Müdürlüğünce başta şehir içi
ya da şehirlerarası toplu ulaşım araçları olmak üzere vatandaşlarımızın
toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği halka açık park, bahçe, meydan, cadde,
sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş diğer
kuralların denetimine yönelik gerekli planlama ve hazırlıkların yapılmasına,
3- Denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz
önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel
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yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.) ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak
şekilde belirlenmesine,
4- Gereksiz mükerrerliğin ve koordinasyonsuzluğun önlenmesi amacıyla, Covid19 tedbirleri kapsamında denetimlerin üçüncü maddede belirtilen denetim
ekiplerince ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde gerçekleştirilmesine,
5- Valilik tarafından İlimiz Genelinde yapılan denetimlerin sonuçlarının icmal
edilerek 9 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 15.00’e kadar 07.07.2020 tarih ve
10887 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesinin Ek20'de yer alan denetim tablosuna
işlenerek o.faruk.abay@icisleri.gov.tr adresine gönderilmesi,
6- Konuyla ilgili olarak gerek planlama gerekse ilgili birimler arasında (genel
kolluk birimleri, yerel yönetimler, il/ilçe sağlık müdürlüğü, il/ilçe tarım ve orman
müdürlüğü, il/ilçe müftülüğü vb. kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek
odaları) koordinasyonun eksiksiz şekilde sağlanması,
Kaymakamlıklarımızca yukarda belirtilen tedbirlerin hayata geçirilmesi için ilgili
mevzuatı uyarınca gerekli kararların alınmasına,
B. Adli/İdari İşlemler
1- İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında
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,

2- Alınan Kararların Bitlis Valiliği ve Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü web sitesinden
yayımlanmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN
Oktay ÇAĞATAY
Vali

ÜYE
Nail İLBEY
Tuğgeneral
İl Jandarma Komutanı

ÜYE
Nesrullah TANĞLAY
Bitlis Belediye Başkanı
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ÜYE
Tamer KILIÇ
Vali Yardımcısı

ÜYE
Yaman AĞIRLAR
İl Emniyet Müdürü

ÜYE
Adem AYDOĞDU
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

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

ÜYE
Hüseyin ARAS
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

ÜYE
Dr.Koray OKUR
İl Sağlık Müdürü

ÜYE
Rıfat ÇELİK
İl Tarım ve Orman Müdürü
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ÜYE
M.Feysal GEYLANİ
İl Müftüsü

ÜYE
M.Emin KORKMAZ
İl Milli Eğitim Müdürü

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

