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İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu ilçemiz Kaymakamı Cengiz ÜNSAL’m başkanlığında aşağıda isimleri 
ve imzaları bulunan üyelerin katılımları ile 05.06.2020 tarihinde saat 15:00’da toplanmıştır.

Yapılan toplantıda;

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgımn/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni 
açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını 
kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği teyid edildi.

Alınan tedbirler kapsamında:

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sınır kapılarımızda alman önlemler ile birçok ülke ile 
giriş çıkışlar durdurulmuş ve pek çok ülke vatandaşının ülkemize girişi yasaklanmış olmakla birlikte dış 
ticaretin bu süreçten olumsuz olarak etkilenmemesi adına ülkemize giriş çıkış yapması zorunlu olan tır 
şoförleri başta olmak üzere, ilgili kişilerin giriş çıkışlarında ve transit geçişlerinde uygulanacak usul ve 
esaslarının Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın görüşleri 
çerçevesinde T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 08.05.2020 tarih ve 7784 sayılı genelgesi ve İl Umumi Hıfzısıhha 
Meclisimizin 09.03.2020 tarih, 23 nolu ve 28.04.2020 tarih 27 nolu kararı ve İlçe Hıfzıssıha Kurulu 
13.04.2020 tarih 25 nolu kararlarıyla uygulamaya alındığı,

T.C. İçişleri BakanlığCnın 26.03.2020 tarih, 5887sayılı genelgesi ve İl Umumi Hıfzısıhha 
Meclisimizin 26.03.2020 tarih 13 nolu kararı ve İlçe Hıfzıssıha Kurulu 26.03.2020 tarih 7 nolu kararıyla 
vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla il, ilçe, 
belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran 
ayı toplantılarının ertelenmesi kararının yönünde kararların alınıp uygulamaya alındığı,

Gelinen aşamada ise kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs 
Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde birçok alanda normalleşme adımları atılmaya 
başlanmış, tüm dünyada bulaşın yayılım hızının düşmesi, Irak ve İran’da salgının etkilerinin azalmış 
olması sebebiyle daha önce bu ülkelere yönelik uygulanan istisna T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 03.06.2020 
tarih ve 8751 sayılı genelgesiyle kaldırılmış olup, uluslararası yük taşımacılığı kapsamında diğer ülkelere 
açılan sınır kapılarımızda uygulanan hükümlerin İran ve Irak’a açılan sınır kapılarında da aynen 
uygulamaya geçirileceği ve ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclislerinin kararda
belirtilen hususlara riayet edilmesi kaydı ile Haziran 
verileceği görüşüldü.

ayı toplantıları ile sonraki toplantılarına izin

ı



Buna Göre, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 inci 
maddeleri uyarınca,

1) T.C. İçişleri Bakanlığının 03.06.2020 tarih ve 8751 sayılı yazısı gereğince;

A. Ülkemize girişleri uygun görülen, Türkiye'den transit geçecek araçlar ve şoförler için;

1. İlimiz sınırları dahilinde, gümrük idarelerince belirlenecek mola yerlerinde 
Valilik/Kaymakamlıklarca gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınmasına, transit 
geçecek tüm araçların “araç takip sistemi” üzerinden takip edilerek, ilimizden 
(dolayısıyla Ülkemizden) en kısa sürede ayrılmalarının sağlanmasına,

2. Şoförlerin yurt içindeki molalarında ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri 
her noktada maske takmalarına, araçlarında yeterli miktarda maske, dezenfektan, uzun 
süre yetecek gıda malzemesi bulundurmalarının sağlanmasına,

B. Ülkemize girişleri uygun görülen, Türkiye’ye giriş yapacak şoförler için;

1. Koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık birimlerince araç şoförünün sağlık kontrolü 
amacıyla yapılan muayene ve epidemiyolojik değerlendirmesinde,

a. Hastalığa ilişkin semptomların görüldüğü Türk şoförlerle ilgili olarak, sağlık 
denetleme merkezlerince ilimiz Sağlık Müdürlüğüne ikamet ve kimlik bilgilerinin 
bildirimi yapılan Türk şoförlerin, belirlenen yerlerde karantina/tedavi altına 
alınmalarına,

b. Hastalığa ilişkin semptomların görülmemesi halinde;

i. İkamet ve kimlik bilgilerinin, gerekli kontrollerin sağlanması için ilimiz
Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilen Türk şoförlerin 14 günlük karantina süresini 
evlerinde geçirmesine, ancak uluslararası ticari taşımacılık faaliyetleri 
kapsamında karantina süresinin bitmesini beklemeksizin yurt dışına 
çıkabilmelerine, Uluslararası ticari taşımacılık kapsamında ülke dışına çıkmayacak 
şoförlerin ise 14 günlük karantina süresini evlerinde tamamlamalarına,

ii. Yabancı şoförlerin, ilimizde bulundukları süre içerisinde kendilerinde herhangi bir 
solunum sistemi enfeksiyonu belirti ve bulgusu (ateş, öksürük, nefes darlığı, vb.) 
geliştiğini hissetmeleri halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarına,

iii. Yabancı şoförlerin yurt içindeki mola yerlerinde ve diğer insanlarla temas halinde 
olabilecekleri her noktada maske takmalarına, araçlarında yeterli miktarda maske, 
el dezenfektanı ve uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmalarına, gerektiği ve 
ihtiyaç görülmesi halinde mola yerlerinin Devlet tarafından belirlenmesine ve eskort 
eşliğinde yolculuk etmelerine,



2) T.C. İçişleri Bakanlığı’nm 03.06.2020 tarih ve 8752 sayılı genelgesi gereğince,

Yaşanan olumlu gelişmeler neticesinde daha önce alınmış olan il, ilçe, belde belediyeleri ve 
mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin aşağıda belirtilen hususlara riayet edilmesi 
kaydı ile Haziran ayı toplantıları ile sonraki toplantılarına izin verilmesine, söz konusu yerel yönetim 
birimlerinin Haziran ayı olağan meclis toplantıları ile bundan sonraki toplantılarında başta Sağlık 
Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen/belirlenecek kurallarına uyulmakla 
birlikte;

a. Meclis toplantılarının yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine COVID-19 
kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişlerin (el yıkama, maske kullanımı ve
meclis toplantısı yapılacak yerin içinde uyulması gereken kuralların) asılmasına,

b. Meclis toplantılarının yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşlerinin 
ölçülmesine, 38 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde, kişilerin içeriye alınmayarak 
tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurmasının sağlanmasına,

c. Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının 
dezenfeksiyonunun sağlanmasına, özellikle meclis toplantısı yapılacak yerde her 
toplantıdan önce bu işlemin mutlaka yapılmasına,

d. Uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmasına,

e. Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınmasına,

f. Meclis toplantılarının yapılacağı yerlere/binalara muhakkak maske takılarak girilmesine 
ve toplantılar esnasında maskenin çıkarılmamasına.

g. Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının doğal 
havalandırmasının sağlanmasına,

h. Meclis toplantılarının yapıldığı yerlerde/binalarda ortak kullanım alanlarında (lavabo 
vb.) temizlik ve hijyen kurallarına uyulmasının sağlanmasına,

3) İl Umumi Hıfzısshha Meclisimizin 31.05.2020 tarih 37 nolu kararı ve İlçe Hıfzıssıha 
Kurulumuzun 01.06.2020 tarih 28 nolu kararıyla “faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan 
lokanta, restoran, küfe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, 
tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu 
amaçla yapılan canlı nıiizik faaliyetleri hariç olmak iizere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle 
belirlenen kurallar dâhilinde saat 22.00'a kadar hizmet vermeye başlamalarına, (Kendi müşterilerine 
hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmelerin saat sınırlamasına tabi olmamasına), ” kararı 
alınmıştı. Görülen lüzum üzerine, bazı işletmelerin faaliyet niteliği gereği gece boyunca hizmetlerini 
sürdürmeleri gerektiği değerlendirildiğinden, bu kapsamda, lokanta, restoran, kafe, pastanelerin 22.00 
saati itibariyle oturarak müşteri kabul etmelerini sonlandırmaları esas olmakla beraber, 
faaliyetinin niteliği gereği gel al ya da eve servis şeklinde hizmet verecek lokanta ve restoranların
faaliyetlerini 24.00’e kadar sürdürebilmelerine,



Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Gerede Kaymakamlığı tarafından Gerede Belediyesi 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, 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 (İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı) marifetiyle de yerine 
getirilebilmesine,

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

Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.


