T.C
BOLU VALİLİĞİ
GEREDE KAYMAKAMLIĞI
İLÇE HIFZISSIHHA KUMULU

KARAR TARİHİ : 05/06/2020
KARAR SAYISI : 33

İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu ilçemiz Kaymakamı Cengiz ÜNSAL’ın başkanlığında aşağıda
isimleri ve imzaları bulunan üyelerin katılımları ile 05.06.2020 tarihinde saat 17:00’da toplanmıştır.
Yapılan toplantıda;
Koronavirüs salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının
azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda
kontrollü sosyal hayat sürecine geçilerek, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 28.05.2020
tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda
kapatılan ve/veya faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin faaliyetlerine başlayabileceği kararlaştırıldığı
teyit edildi.
T.C. İçişleri Bakanlığı 30.05.2020 tarih, 5856 sayılı genelge ve İl Umumi Hıfzıssıhha
Meclisimizin 31.05.2020 tarih 37 nolu kararı ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 01.06.2020 tarih 28
nolu kararıyla;
Lokanta, restoran, kafe, 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 müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü
itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22:00'a kadar hizmet vermeye başladığı,
Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin 1 Haziran 2020
Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22:00'a kadar; spor merkezleri/tesislerinin
24:00'a kadar hizmet vermeye başladığı,
Halka açık alan olan park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile
sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere (yerleşim yeri içi
park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına
uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren başlandığı,
Kamuoyunda sosyete pazarı olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda
giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm
pazarlarda belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden
itibaren faaliyetlere başlandığı görüşüldü.
Buna göre İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72
inci maddeleri uyarınca, T.C. İçişleri Bakanlığı’nm 02.06.2020 tarih, 8591 sayılı ve yine T.C.
İçişleri Bakanlığının 03.06.2020 tarih, 8737 sayılı genelgeleri gereğince:

ı

1.
Lokanta veya restoran, pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi,
dernek lokalleri ve çay bahçeleri faaliyetlerini saat 22:00’a kadar sürdürebilmelerine, söz konusu
işletmelerin saat 22.00’dan sonra temizlik, ertesi güne hazırlık vb. nedenlerle müşteri
almamak kaydıyla hazırlık yapabilmelerine,
2. Şehirlerarası yol güzergâhları üzerindeki dinlenme tesisleri içinde yer alan lokanta, restoran
vb. yerlerin 24 saat usulüne göre faaliyet verebilmesine,
3. Faaliyete başlayacak iş yerlerinde temasa neden olabilecek iskambil, okey, tavla oyunları
ve nargile satışına izin verilmemesine,
4. Bu işletmelerde kişiler arası mesafe ihlaline ve temasa neden olabilecek dans/oyun vb.
amaçlarla müzik (canlı müzik dahil) kesinlikle yapılmamasına, sadece müşterilerin
dinlemesine yönelik müzik yapılmasına müsaade edilmesine,
5. T.C. İçişleri Bakanlığının 16.03.2020 tarih 5361 sayılı, 21.03.2020 tarih 5760 sayılı
genelgeler kapsamında faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan internet kafeler, playstation vb.
oyun salonları ile gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, taverna, disko ve benzeri yerlerin
faaliyetlerine ilişkin kısıtlamanın devam etmesine,
6. İlgili federasyonların izni ile yapılacak müsabaka, antrenman ve hazırlık süreçleri hariç
olmak üzere spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında takım ve temas halindeki sporlar,
müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, güreş, karate vb.)
veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını gerektiren antrenmanlara ilişkin getirilen
kısıtlamalara devam edilmesine,
7. Kaymakamlığımızca salgınla mücadelenin koordine edilmesi, alınacak tedbirlerle halk
sağlığının en etkin şekilde korunması amacıyla Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde tutularak
faaliyete başlaması öngörülen işletmeler için belirlenen kuralların/rehberlerin kullanılmasına,
8. Koronavirüs salgını ile mücadelenin dinamik bir süreç olduğu göz önüne alınarak;
Kaymakamlığımızca Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, ilgili Bakanlıklar ile yetkili kamu
kurum ve kuruşlarının sürece ilişkin yapacağı/yaptığı tüm düzenlemelerin her bir faaliyet konusu
için öncelikli olarak değerlendirilmesine, uygulamanın sürekli gözden geçirilmesi ve gerekli
hallerde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde kararların alınmasına,
9. Kaymakamlığımızca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde alınacak kararlara ilişkin
şikâyet ve gerekli hallerde denetim yetkisi saklı kalmak kaydıyla Turizm İşletme Belgeli konaklama
tesisleri, lokanta ve restoranların koronavirüs salgını ile ilgili alınacak tedbirler kapsamında
denetimi Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yerine getirilmesine,
10. Kaymakamlığımızca Turizm İşletme Belgeli olan konaklama tesisleri, lokanta ve
restoranlar dışındaki işletmelerin faaliyetlerinin Kaymakamlığımızca belirlenecek denetim
komisyonu ve denetim ekipleri tarafından denetlenmesine,
11. T.C. Bolu Valiliği’nin 04.06.2020 tarih 3847 sayılı yazısıyla; faaliyetlerine yeniden
başlayan iş yeri, işletme ve “Covid-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi”nde yer alan alanların

İl Sağlık Müdürlüğünden Halk Sağlığı Uzmanı başkanlığında, Bolu Belediye
Başkanlığından Zabıta Müdürü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Makine Mühendisi, İl
Sağlık Müdürlüğünden İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve Makine Mühendisi, İl Milli Eğitim
Müdürlüğünden İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Öğretmen’den oluşan, genel yetkili,
koordinatör ve denetçi ekipler ile denetimlerini denetlemekle görevli "Denetim Komisyonu"
oluşturulmasına.
Oluşturulan bu komisyona bağlı olarak görev yapmak üzere Sağlık Bakanlığı Bilim
Kurulu tarafından hazırlanan Çalışma Rehberinde yer alan faaliyet alanlarının denetlenmesi
amacıyla;
a. Kütüphaneler ile Turizm İşletme Belgeli konaklama tesisleri, lokanta ve
restoranların koronavirüs salgını ile ilgili alınacak tedbirler kapsamında Kültür
ve Turizm Bakanlığınca yapılacağı bildirilmesine rağmen konunun
hassasiyetine binaen usulüne uygun olarak denetlemek üzere sorumluluk
bölgesi kapsamına göre İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma
Komutanlığı personelince denetim ekibi oluşturulmasına ve denetimler
sonucunda idari yaptırım/müeyyide uygulanması yetkisi verilmesine,
b. AVM ve AVM içindeki İş Yerleri, Ayakkabı ve Çanta Satış Mağazaları, Kitap
ve Kırtasiye Mağazaları, Konfeksiyon, Giyim Mağazaları ve Tuhafiyeler,
Kuyumcu, Bijuteri ve Saatçiler, Oyuncak Mağazaları, Terzi, Ayakkabı Tadilat
İşletmeleri ve Kuru Temizlemeciler, Eşya ve Mobilya Mağazaları, Kozmetik
ve Parfümeri Mağazaları, Elektronik ve Telekomünikasyon Mağazaları'nı
koronavirüs salgını ile ilgili alınacak tedbirler kapsamında denetlemek üzere
sorumluluk bölgesi kapsamına göre İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe
Jandarma Komutanlığı personelince denetim ekibi oluşturulmasına ve
denetimler sonucunda idari yaptırım/müeyyide uygulanması yetkisi
verilmesine,
c. Bakkallar, Büfe Kantin ve Bayiiler, Kasap, Manav, Kuruyemişçi, Balıkçı ve
Diğer Gıda Satış Yerleri, Market ve Süpermarketleri, Lokanta, Kafe, Pastane,
Börekçi, Tatlıcı ve İçerisinde Yeme-İçme Hizmeti Sunan îşletmeler'i
koronavirüs salgını ile ilgili alınacak tedbirler kapsamında denetlemek üzere
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce denetim ekibi oluşturulmasına,
denetimler sonucunda idari yaptırım/müeyyide uygulanmasında İlçe Tarım ve
Orman Müdürünün yetkili kılınmasına,
d. Pazar yerleri. Oto Yıkamalar, Oto Servis, Tamirhaneler ve Lastikçiler, Oto
Galeri ve Oto Kiralama İşletmeleri, Tesisatçılarda (Elektrik, Su, Doğalgaz
Vb.), Şantiyeler (Şehiriçi Kahve / Kıraathaneler’i koronavirüs salgını ile ilgili
alınacak tedbirler kapsamında denetlemek üzere Gerede Belediye
Başkanlığınca denetim ekibi oluşturulmasına, denetimler sonucunda idari
yaptırım/müeyyide uygulanmasında Zabıta Müdürünün yetkili
kılınmasına,

e. Madenler, Şantiyeler, İl Özel İdaresi Tarafından Ruhsat Verilen İşyerleri'ni
koronavirüs salgını ile ilgili alınacak tedbirler kapsamında denetlemek üzere
İlçe Özel İdaresince denetim ekibi oluşturulmasına, denetimler sonucunda
idari yaptırım/müeyyide uygulanmasında İlçe Özel İdaresi Genel
Sekreterinin yetkili kılınmasına,
f. Ofis ve Büro Sisteminde Faaliyet Gösteren Tüm İşletmeler, Emlakçılar ve
Gayrimenkul Danışmanlık Ofislerini koronavirüs salgını ile ilgili alınacak
tedbirler kapsamında denetlemek üzere İlçe Malmüdürlüğü ve sorumluluk
bölgesi kapsamına göre İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma
Komutanlığı personelince denetim ekibi oluşturulmasına ve denetimler
sonucunda idari yaptırım/müeyyide uygulanması yetkilerinin verilmesine,
g. Akaryakıt İstasyonlarımı koronavirüs salgını ile ilgili alınacak tedbirler
kapsamında denetlemek üzere sorumluluk bölgesi kapsamına göre İlçe
Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelince denetim
ekibi oluşturulmasına ve denetimler sonucunda idari yaptırım/müeyyide
uygulanması yetkisi verilmesine,
h. Spor Salonları ve Spor Merkezlerimi koronavirüs salgını ile ilgili alınacak
tedbirler kapsamında denetlemek üzere Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce
denetim
ekibi
oluşturulmasına,
denetimler
sonucunda
idari
yaptırım/müeyyide uygulanmasında Gençlik ve Spor İlçe Müdürünün yetkili
kılınmasına,
i. Berber, Kuaför ve Güzellik Salonları'nı koronavirüs salgını ile ilgili alınacak
tedbirler kapsamında denetlemek üzere İlçe Sağlık Müdürlüğünce denetim
ekibi oluşturulmasına, denetimler sonucunda idari yaptırım/müeyyide
uygulanmasında İlçe Sağlık Müdürü/Müdür Yardımcısının (Başkan)
yetkili kılınmasına,
j. Ticari Taksiler ve Taksi Durakları, Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler,
Dolmuşlar.Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve Diğerleri) Personel Servis
Araçları, Karayolu Taşımacılığı Faaliyetleri’ni denetlemek üzere İlçe Emniyet
Müdürlüğünce denetim ekibi oluşturulmasına, genel olarak yapılacak
denetimler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile ilgili olarak İlçe
Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelince ekibi
oluşturulmasına
denetim
ve
denetimler
sonucunda
idari
yaptırım/müeyyide uygulanması yetkisi verilmesine,
"Covid-19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi"nde yer almamakla birlikte yeni faaliyet
alanlarının belirlenmesi ve rehberin güncellenmesi durumunda bu alanların denetiminin konu
ile ilgili oluşturulan komisyonlarca yerine getirilmesine, gerekiyorsa îlçe Hıfzıssıhha Kurulunda
değerlendirilerek karar alınmasına ve Denetim Komisyonunun sekretarya iş ve işlemlerinin İlçe
Sağlık Müdürlüğünce yürütülmesine,
12. T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 03.06.2020 tarih 8737 sayılı yazısı gereğince;

a. Dinlenme alanlarında sosyal mesafe kurallarına göre işaretleme yapılmasına, mescitlerin
Covid-19 Kapsamında Camilerde Uygulanacak Tedbirlere göre, Oto Kuaförü ve Oto
Yıkamaların kendi sektörleriyle ilgili yayınlanan tedbirlere göre çalışmasına,
b. Valelerin eldiven kullanmamasına, her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden
önce ve sonra ellerini uygun antiseptik ile temizlemesine, valelerin araçlara maskesiz
binmemesine,
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 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 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 kaplanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
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