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Gerede İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 24.04.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun 26.Maddesi gereğince İlçemiz Kaymakamı Cengiz AYHAN’ın başkanlığında aşağıda 
isimleri ve imzaları bulunan üyelerin katılımları ile 15.01.2021 tarihinde saat 15:30’da 
toplanmıştır.

Yapılan toplantıda;

T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 15.01.2021 tarih ve 630 sayılı genelgeleri gereğince;

T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 31.11.2020 tarih ve 20076 sayılı genelgeleri ile getirilen sokağa 
çıkma kısıtlamasından faaliyetin niteliğinden ötürü istisna tutulması gereken hususlara ilişkin 
olarak, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanhğfnm  28.12.2020 tarih 72371 sayılı yazısı ile T.C. Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın 08.01.2021 tarih 18973674 sayılı ve 31.12.2020 tarih 18664597 sayılı yazıları 
değerlendirilmiş olup bu çerçevede;

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca, İlçe Hıfzıssıhha 
Kurulumuzun 01.12.2020 tarih 68 nolu kararında yer alan sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 
süre ve günlerde muaf tutulacak yerler ve kişilere;

1. Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene 
randevusu bulunan taşıt sahiplerinin,

2. Motorlu taşıt sürücü kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma 
hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim 
kurslarına devam eden kursiyerlere yönelik hafta sonları düzenlenmesi zorunlu olan 
direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev 
komisyon görevlileri, usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerlerin,

3. Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak 
üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları 
devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte 
olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personelin de ilave 
edilmesine,

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Gerede Kaymakamlığı tarafından ilgili Mevzuat 
Hükümleri çerçevesinde yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin gerekli çalışmaların/tedbirlerin 
ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve ilgili kişi ve kurumların yetkili makamlarca verilecek 
görev ve talimatlara titizlikle uyulmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan 
verilmemesine,



Usulüne göre alınan ve ilan edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru 
görülenlere veya kararlara muhalefet edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci 
maddesi, TCK’nun 195 inci maddesi, ayrıca ilgili mevzuatın ilgili maddeleri gereğince işlem 
yapılmasına, idari cezaların Mülki makamlarca uygulanmasına, acil ve zorunlu hallerde 
kolluk kuvvetleri (İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı) marifetiyle de 
yerine getirilebilmesine,

İşbu kararda belirtilen tedbir ve sınırlamaların yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe 
girmesine,

Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
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