
 

 

T.C. 

BOLU İL 

GEREDE İLÇESİ 

HIFZISSIHHA KURULU 

 

Karar No: 12 

Karar Tarih: 27.03.2020 

 

    İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu İlçemiz Kaymakamı Cengiz ÜNSAL başkanlığında 

27.03.2020 tarihinde toplanarak; 

 
               1. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 23.03.2020 tarih ve 20668 sayılı yazısı 

gereğince, 

Yolcu taşımacılığı faaliyeti yürüten taşımacıların yapılacak seferlerde kolluk birimleri tarafından 

verilmiş seyahat izin belgesi bulunmayan 65 yaş ve üzeri yolcu taşımamaları, taşıma faaliyeti henüz 

gerçekleştirilmemiş olan 65 yaş ve üzeri yolcuların varsa daha önce ödemiş oldukları ücretlerin iade 

edilmesi ve bu hususların tüm yolcu taşımacılığı yapan firmalara duyurulması, aksine hareket eden 

firmalar için de Karayolları Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde işlem tesis edilmesine, 

                   2 T.C. İçişleri Bakanlığı'nın talimatı gereğince; 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik 

rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklandığı bu süreçte vatandaşlarımızın 

maaşlarını alma konusunda yaşanan sorunların önüne geçmek için sokağa çıkma yasağının 

uygulandığı süre boyunca PTT’nin 80 yaş ve üzeri evde hizmet uygulamasının 65 yaş ve üzeri ile 

kronik rahatsızlığı olan ve sokağa çıkması yasaklanan vatandaşlarımıza da uygulanması hususunda 

PTT’ye tebliğ edilmesi, bu vatandaşlarımızın maaşlarının ödenmesi için ilgili kurum tarafından 

gerekli tedbirlerin alınmasına, Gerede’de 311 85 66 numaralı telefona ulaşılması için; İlçemiz 

Kaymakamlık Makamı tarafından ilgili numaranın duyurulmasına, 

                   Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Mülki İdari Amirleri tarafından ilçe belediyeleri ile 

işbirliği içinde ilgili Mevzuat Hükümleri çerçevesinde gerekli çalışmalarım/tedbirlerin ivedilikle 

planlanması/uygulanması ve kolluk ve zabıta birimlerimiz tarafından konunun takip edilerek 

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. maddesine göre idari para cezası uygulanmasına ve Cumhuriyet 

Başsavcılığına suç -duyurusunda bulunulmasına, adli ve idari iş ve işlemlerin kolluk kuvvetleri 

marifetiyle de yerine getirilebilmesine, uygulamanın 

                Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmesi hususunda  

 
         3 İşbu kararda belirtilen tedbir ve sınırlamaların yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe 

girmesine, 

         | Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir 
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       BAŞKAN                                              Ü Y E                                      Ü Y E 

    Cengiz ÜNSAL                                  Mustafa ALLAR                Uzm. Dr. İrfan İLTER                  

       Kaymakam                                      Belediye Başkanı                İlçe Sağlık Müdürü V. 

 

 

 

 

         Ü Y E                                                   Ü Y E                                           Ü Y E 

    Nizami ÖZALP                                   H. İlyas ÖZBAŞ                              Samet KARA 

Milli Eğitim Müdürü                              Veteriner Hekim                               Serbest Eczacı 


