
T.C. 

BOLU İLİ 

GEREDE İLÇESİ 

HIFZISSIHHA KURULU 

Karar No: 23 
Karar Tarih: 09.04.2020 

İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu İlçemiz Kaymakamı Cengiz ÜNSAL Başkanlığında 
09.04.2020 tarihinde toplanarak ilişikteki kararları almıştır. 

1. T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 05.04.2020 tarih ve E.6237 sayılı yazısı gereğince; 

T.C. İçişleri Bakanlığımın 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı Genelgesi ve 03.04.2020 tarih 22 

karar sayılı Gerede İlçe Hıfzıssıhha Kararı ile 01.01.2000 sonrasında doğanların sokağa 

çıkmalarını geçici olarak yasaklayan düzenlemenin kapsamı konusunda uygulamalarda 

yaşanan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini tesis etmek amacıyla; doğum tarihleri 

01.01.2000 - 01.01.2002 tarihleri arasında (18-20 yaş aralığı) olanlardan; 

a. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde 

görevli olanların, 

b. Özel Sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu 

durumu belgeleyenlerin, 

c. Tarımsal üretimin sürekliliği açısından önemli bir fonksiyona sahip olan ve iller 

arasındaki planlama, seyahat ve konaklama koşullan 03.04.2020 tarih ve 6202 sayılı 

Genelge ile düzenlenen mevsimlik tarım işlerinin, 

03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı T.C. İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve 03.04.2020 tarih 

22 karar sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile getirilen sokağa çıkış yasağından 

muaf tutulmasına, denetimler esnasında ibraz etmek üzere; sokağa çıkış yasağından 

muaf tutulanların istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında 

bulundurmasına, 

2-Gerede İlçe Hıfzıssıhha Kararınca pazaryerine ilişkin olarak alınmış olan 03.04.2020 

tarih ve 22 sayılı kararı, Gerede İlçe genelindeki açık pazarların 14 gün süreyle iptali 

kararının vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının tedarik ve temininde istismarlar olabileceği 

yönünde alman ihbar ve duyumlar sebebiyle, diğer tedbirlerin tam olarak uygulanması 

kaydıyla kaldırılması, 

3.Gerede İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla alınan, İlçemiz de kalabalık ve hareketliliğin en 

aza indirilmesi amacıyla, 03.04.2020 tarih ve 22 sayılı kararı “ilçe ve köyler arası gidiş 

gelişlerin durdurulması” ve yine “tek-çift plaka uygulaması” kararlarının da “maksadın 

izah edilmesi amaçlı kontrollerin sürdürülmesine” şeklinde değiştirilerek kaldırılmasına, 

buna göre güvenlik kuvvetlerince yerleşim yerlerinde kalabalık ve hareketliliğin en aza
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İlçe Sağlık Müdür V. 

indirilmesi amacıyla ilçe-köy giriş çıkışlarında kontrollerin sürdürülmesine, kontrol 

sürecinde diğer hususlarla birlikte; pandemi ile devletin mücadele politikalarına uygun 

olarak 20-65 yaş aralığındaki vatandaşlarımızın da zorunlu olmadıkça araçları ile de 

sokağa çıkmamalarını, evlerinde kalmalarını, kalabalıkta olmanın tehlikeli olduğunu, 

zorunlu işleri olmadıkça özel araçları ile de sokağa çıkmamalarını usulüne uygun şekilde 

sözlü olarak önermelerine, (şehirler arası yollarda yapıldığı gibi) izah etmelerine, 

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin mülki İdare Amirleri tarafından İlçemiz Belediye 

Başkanlığı ile işbirliği içinde ilgili Mevzuat Hükümleri çerçevesinde gerekli 

çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması 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 eden gerçek şahıslara 5326 sayılı Kabahatler 

Kanununun 32.maddesi gereğince, hükmi (tüzel) şahıslara ise Umumi Hıfzıssıhha 

Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere; 

aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu 

suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin başlatılması için Cumhuriyet 

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

kuvvetleri (İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı) marifetiyle de yerine 

getirilebilmesine, 

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

Toplantıya katılanlarm oy birliği ile karar verilmiştir.
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