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BİTLİS VALİLİĞİ
İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları
Karar Tarihi : 20.08.2020
Karar No.
: 2020/115
İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26’ıncı maddeleri
gereğince, 20.08.2020 Perşembe 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:
Koronavirüs salgını ile mücadelede içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat
döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş
kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı
açısından büyük önem arz etmektedir.
Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı’nın farklı tarihlerde çıkardığı Genelgelere istinaden
alınan İl Hıfzıssıhha Kurul Kararlarında Sağlık Bakanlığı Salgın Çalışma ve Yönetim
Rehberi doğrultusunda hazırlanan formlar kullanılarak süreklilik taşıyacak şekilde
denetimler yapılması ve bu amaçla her bir iş kolu için kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel
yönetim birimlerinin ve meslek odalarının uzmanlık bilgisine sahip personelinden oluşan “ İş
Yeri Denetim Ekipleri“ oluşturulmuştur.
14.08.2020 tarihli ve 13180 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile salgınla mücadelede
alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve özellikle Covid19
tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin Sağlık Bakanlığınca
belirlenen izolasyon koşullarına uymaları ile vatandaşlarımızın toplu olarak bir araya
gelebildikleri düğün, cenaze, sahiller, park, bahçe, piknik alanı gibi yerlerde yapılan sosyal
faaliyetlerde pandemi kurallarına uyumun teminine katkı sunmak amacıyla kamu kurum ve
kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerimizin personelinin yanı sıra okul müdürleri
ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman ve site
yöneticilerinden temsilcilerinin görevlendirilecekleri “Mahalle Denetim Ekiplerinin”
oluşturulması Valiliklere bildirilmişti.
30.07.2020 tarihli ve 12682 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Koronavirüs salgını
ile mücadele amacıyla yürütülen denetim faaliyetlerinin tek elden yönetimi, her türlü şikayet
ve ihbarın yapılabileceği çağrı sisteminin kurulması, denetim faaliyetlerine dair merkezi veri
tabanının oluşturulması, yetkilendirilmiş uzman denetim ekiplerinin kurulması, tedbirlere
uyan işyerlerinin ödüllendirilmesi vb. amaçlarla, öncelikle pilot uygulama olarak Kırıkkale
İl’nde “İl Salgın Denetim Merkezi” oluşturulması ve uygulama sonuçlarına göre diğer
illere yaygınlaştırılması istenilmişti,
Bu kapsamda,
KARARLAR:
1- Gelinen aşamada İl Merkezi ve İlçelerimizde İl/İlçe Salgın Denetim Merkezlerinin
(İSDEM) en geç 22.08.2020 tarihine kadar faaliyete geçirilmesine,
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2- Mahalle denetim ekipleri ve işyeri denetim ekipleri İlçe Salgın Denetim
Merkezlerinin koordinasyonunda faaliyet gösterecektir.
3- İl salgın denetim merkezinin koordinasyonu Valinin gözetiminde Vali tarafından
görevlendirilen Vali Yardımcısı, İlçe Salgın Denetim Merkezinin koordinasyonu
ise Kaymakam tarafından sağlanacaktır.
4- İl/ilçe salgın denetim merkezlerinde; denetim planlamasını yapmak, mahalle
denetim ve işyeri denetim ekiplerinin koordinasyonunu sağlamak ve gelen
ihbar/şikâyetleri ilgili denetim ekiplerine iletmek üzere 7 gün 24 saat esasına görev
yapmak üzere yeterli sayıda personel (valilik/kaymakamlık birimleri, kamu kurum
ve kuruluşları, yerel yönetimler, kolluk birimleri personeli vb.) görevlendirilmesine,
5- Covid19 kapsamında alınan önlemlere veya belirlenen kurallara aykırı durumlarla
karşılaşan vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı “Hayat Eve Sığar (HES)”
uygulaması üzerinden ya da 112, 155, 156 çağrı numaraları üzerinden il/ilçe salgın
denetim merkezlerine ihbar ve şikâyette bulunabileceklerdir.
6- HES uygulaması üzerinden yapılan ihbar ve şikâyetler İçişleri Bakanlığı İSDEM
yazılımı üzerinden doğrudan ilgili ilçe salgın denetim merkezlerine (il merkezinde il
salgın denetim merkezine) ulaştırılacaktır.
7- İhbar ve şikâyetlerle ilgili olarak ihbarda/şikayette bulunan kişinin kimlik bilgileri
saklı tutulacak ve yapılan işlem/denetim sonucu ile ilgili kendisine İSDEM yazılımı
üzerinden SMS yoluyla bilgi verilecektir.
8- Gerek müşterinin herhangi bir risk taşıyıp taşımadığının (tanılı, temaslı vb.) kontrolü
gerekse ilerde tanı konulabilecek kişilere yönelik filyasyon çalışmalarında
kullanılması açısından önemli olduğu değerlendirilen “hizmet almak üzere
işyerlerine giren müşterilerin iznine bağlı olarak HES kodlarının işletmeci
tarafından okutulması” uygulamasının yaygın şekilde kullanılmasına yönelik
tedbirler alınmasına,
9- Gerek mahalle gerekse işyeri denetim ekipleri; işyerleri, ticari taksiler, toplu ulaşım
araçları ve vatandaşlarımıza (temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları bakımından)
yönelik daha önceki denetimlerin sonuçlarını İçişleri Bakanlığı İSDEM yazılımı
üzerinden görebilecekler ve aykırılığın durumuna göre;
a. Hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan
aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, işyeri, ticari
taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün
şeklinde faaliyet durdurma cezası tekliflerini mülki idare amirine ileteceklerdir.
b. Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da
kurallara/önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edilen aykırılıklar için ise İl/İlçe
Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek cezalar mülki idare amirlerince
uygulanacaktır.
10- Covid19 tanısı veya temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona tabi tutulan kişilerin
bilgileri Sağlık Bakanlığı “Filyasyon İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS)” üzerinden
İçişleri Bakanlığı İSDEM yazılımı aracılığıyla il/ilçe salgın denetim merkezlerine
iletilecek ve bu merkezlerce ilgili kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon
şartlarına uyup uymadıklarını kontrol etmek amacıyla “Mahalle Denetim Ekipleri”
görevlendirilecektir. Mahalle denetim ekiplerince yürütülen kontrol çalışmalarının
sonuçları da aynı şekilde Sağlık Bakanlığına bildirilmesine,
11- Kaymakamlarımızca yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli planlama ve
koordinasyonun sağlanarak uygulamada herhangi bir aksamaya mahal verilmemesi,
İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Mahalle Denetim Ekipleri ve İşyeri Denetim
Ekiplerinin etkin yönetimi ile Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan karar
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ve belirlenen önlemlere vatandaşlarımızın, işyerlerinin, ticari taksilerin ve toplu
ulaşım araçlarının uymalarının temininin sağlanmasına,
12- Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen
çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere
uymayanlarla 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,
13- 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

ÜYE
Tamer KILIÇ
Vali Yardımcısı

ÜYE
Yaman AĞIRLAR
İl Emniyet Müdürü

ÜYE
Adem AYDOĞDU
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

ÜYE
M.Feysal GEYLANİ
İl Müftüsü

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

ÜYE
Hüseyin ARAS
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü

ÜYE
M.Emin KORKMAZ
İl Milli Eğitim Müdürü
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ÜYE
Dr.Koray OKUR
İl Sağlık Müdürü

ÜYE
Rıfat ÇELİK
İl Tarım ve Orman Müdürü

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