T.C
BOLU VALİLİĞİ
GEREDE KAYMAKAMLIĞI
İLÇE HIFZISSIHHA KURULU

KARAR TARİHİ : 01/06/2020
KARAR SAYISI : 29
İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu ilçemiz Kaymakamı Cengiz ÜNSAL’ın başkanlığında aşağıda isimleri ve
imzaları bulunan üyelerin katılımları ile 01.06.2020 tarihinde saat 17:00’da toplanmıştır.
Yapılan toplantıda;
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgınm/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgınm/bulaşın yayılım
hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği teyid edildi.
Alman tedbirler kapsamında:
T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 03.04.2020 tarih 6235 sayılı genelgesi ve İlimiz Umumi Hıfzıssıhha
Meclisimizin 03.04.2020 tarih 20 sayılı kararı ile sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal
izolasyonu sağlamak adına Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak iline kara, hava ve deniz
yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 gün süreyle sınırlandırılmış/yasaklanmış ve T.C. İçişleri
Bakanlığı’nm 19.05.2020 tarih 8180 sayılı genelgesi ve İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin
21.05.2020 tarih 22 sayılı kararları ile bahse konu kısıtlamanın süresi Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir,
Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak
illerimizde 03.06.2020 Çarşamba günü saat 24.00’a kadar uzatılmıştı.
Gelinen noktada 28.05.2020 Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde büyükşehir statüsündeki 14 ilimiz ile Zonguldak iline giriş/çıkış
kısıtlamasına yönelik alınan/alınacak tedbirler değerlendirilerek 15 ilimizde giriş çıkış kısıtlaması
uygulamasının Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 31.05.2020 Pazar günü saat 24:00’dan sonra
sonlandırılması; şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat
Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması hususlarının
değerlendirildiği görüşüldü.
Buna göre İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 inci
maddeleri uyarınca ve T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı genelgesi gereğince;
1. Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi
alma zorunluluğunu düzenleyen ilgili Genelgelerin yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte şehirlerarası toplu
ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması
üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılmasına,
2. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay
boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilmesine,
3.
Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklarımız ve gençlerimizin yanlarında
veli/vasisinin bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri, olan vatandaşlarımız hariç) Seyahat İzin
Belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolcululCyap^bilmç|çjqne,

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Kaymakamlığımız tarafından Gerede Belediyesi ile işbirliği
içinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle
planlanması/uygulanması ve ilgili kişi ve kuramların 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 kusura görülenlere veya
kararlara muhalefet eden gerçek şahıslara, işyerlerine, tüzel kişilere ve işverenlere ise her durumda 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 (îlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı)
marifetiyle de yerine getirilebilmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

