T.C
BOLU VALİLİĞİ
GEREDE KAYMAKAMLIĞI
İLÇE HIFZISSIHHA KURULU

KARAR TARİHİ : 01/07/2020
KARAR SAYISI : 40

İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu ilçemiz Kaymakamı Cengiz ÜNSAL’ın başkanlığında aşağıda
isimleri ve imzaları bulunan üyelerin katılımları ile 01.07.2020 tarihinde saat 11.30’da toplanmıştır.
Yapılan toplantıda;

1. T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 30.06.2020 tarih 10492 sayılı genelgesi gereğince;

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığınca 16 Mart 2020 tarihinden itibaren bütün cami ve mescitlerde
cemaatle namaz ibadetine ara verilmesi kararlaştırılmış, sonrasında İl Umumi Hıfzıssıhha
Meclisimizin 27.05.2020 tarih 35 nolu ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzun 25.06.2020 tarih 37 nolu
kararları ve T.C. İçişleri Bakanlığfnm 22.05.2020 tarih 8357 sayılı, 24.06.2020 tarih 10079 sayılı
genelgeleri ile, ortak kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve
tuvaletlerin kapalı tutulması, abdest vb. ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilerek camiye
gelinmesi şartıyla cami ve mescitlerde beş vakit olarak cemaatle ibadet edilebilmesine karar
verilmiştir.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için
alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin
sürdürülmesi sağlanmaktadır.
Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda camilerimizdeki
abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin; AVM, lokanta vb. mekanlarda bulunan benzer yerler için
Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere uyulmak kaydıyla 30.06.2020
tarihinden itibaren açılmasına,
2. T.C. İçişleri B akanlığının 30.06.2020 tarih 10498 sayılı genelgesi gereğince;

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için
alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin
sürdürülmesi sağlanmaktadır.
Bu amaçla berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar
yerleri, sosyete pazarları, şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım, camiler, lokanta, restoran, kafe,
kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, park/piknik alanları
vb. yerler, dernek lokalleri, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri,

ve diğer kültürel aktivite yerlerinin faaliyetlerinde uymaları gereken kurallar ve alınması gereken
önlemler belirlenmiş olup, hayatın her alanı için geçerli olan temizlik, maske ve mesafe
kurallarının yanı sıra her faaliyet alanına yönelik belirlenen kural ve esaslara gerek işletmeler
gerekse vatandaşlarımız tarafından riayet edilmesi salgınla mücadele açısından büyük önem
taşıdığı da göz önünde bulundurularak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzun 05.06.2020 tarih 33 sayılı

kararı ile uygulama/denetleme konusunda alman kararlara ek olarak;
a. Yukarıda belirtilen işyerleri ile mekanların düzenli olarak denetlenmesine,
b. Denetim planlamasının her bir işyeri ya da mekânın ayda en az bir kez denetlenecek
şekilde yapılmasına,

e. Denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde
bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, ilçe
müdürlükleri vb.) ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenmesine,
d. Gereksiz mükerrerliğin ve koordinasyonsuzluğun önlenmesi amacıyla, Covid-19

tedbirleri kapsamında denetimlerin, bu kararın 2.maddesinin c bendinde belirtilen
denetim
ekiplerince
gerçekleştirilmesine,

ve

ilgili

kurumlarla

koordinasyon

içerisinde

e. Özellikle akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşan ve eğlence mekânlarına dönüşebilecek
yeme içme yerleri ile işin doğası gereği günün belli saatlerinde yoğunluk yaşanan
işletmeler ile toplu taşıma araçlarında yoğunluk saatlerinde denetimlerin
arttırılmasına,
f.

Denetim ekiplerince ilçe genelinde yapılan denetimlerin sonuçlarının icmal edilerek her
aym l ’i ve 15’inde T.C. Gerede Kaymakamlığına raporlamasına,

g. Vatandaşların kurallara uymayan işletmeleri 112 numarasını arayarak ihbar
edebileceklerine yönelik bilgilendirilmelerine, buna ilişkin anonsların yapılmasına,
ayrıca bu kapsamda yapılacak ihbarlara gecikmeksizin müdahale edilmesine,

Kaymakamlığımızca konuyla ilgili olarak gerek planlama gerekse ilgili birimler arasında (genel
kolluk birimleri, yerel yönetimler, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe
Müftülüğü vb. kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek odaları) koordinasyonun eksiksiz şekilde
sağlanmasına,
3. T.C. İçişleri Bakanlığı’nm 30.06.2020 tarih 10497 sayılı genelgesi gereğince;

Koronavirüs salgınının yayılmasını ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek
için birçok umuma açık yerde tedbirler alınmış olup,
• T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 23.03.2020 tarihli ve 5823 sayılı Genelgesi İlçe Hıfzıssıhha
Kurulumuzun 24.03.2020 tarih 6 nolu kararıyla marketlerin 09.00-21.00 saatleri
arasında hizmet vermeleri,

• 27.03.2020 tarihli ve 5929 sayılı genelgesi İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzun 26.03.2020
tarih 8 nolu kararıyla pazar/satış yerlerinin en geç saat 19.00’a kadar, İlçe Hıfzıssıhha
Kurulumuzun 12.06.2020 tarih 34 nolu kararlarıyla pazar/satış yerlerinin en geç saat
20.30’a kadar kararıyla faaliyetlerini yürütmeleri,
• T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 06.05.2020 tarihli ve 7647 sayılı genelgesi İl Umumi
Hıfzıssıhha Meclisimizin 07.05.2020 tarih 29 nolu kararıyla berber, güzellik
salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermeleri,
• T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 11.05.2020 tarihli ve 7809 sayılı genelgesi, İl Umumi
Hıfzıssıhha Meclisimizin 13.05.2020 tarih 32 nolu kararıyla Alışveriş Merkezlerinin
10.00 - 22.00 saatleri arasında faaliyetlerini yürütmeleri hususunda kararlar alınmıştı.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için
alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin
sürdürülmesi sağlanmaktadır.
Bu çerçevede Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde
belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 01.07.2020 tarihinden itibaren yukarıda bahsi geçen
işletmelerin (marketler, pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerleri
ile alışveriş merkezleri) çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına, belirtilen
işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette
bulunabilmelerine,
4. T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 30.06.2020 tarih 10499 sayılı genelgesi gereğince;

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle gerek hayvan satış gerekse kurban kesim yerlerinde
alınacak tedbirler ile bu yerlerdeki çalışan ve müşteriler için uyulması gereken kurallar, Sağlık
Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca “Kurban Bayramı ve Öncesinde Hayvan Satış Yerlerine
Yönelik Alınması Gereken Önlemler” belirlenmiş; Cumhurbaşkanlığınca (Diyanet İşleri Başkanlığı)
hazırlanan “2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” 26.06.2020 tarihli ve
31167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, rehber ve tebliğ doğrultusunda 31.07.2020 03.08.2020 tarihlerinde hep birlikte idrak edeceğimiz Kurban Bayramı sırasında özellikle
kurban satış yerlerinde oluşabilecek yoğunluk/kalabalıkların Covid-19 salgını sürecinde halk
sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek amacıyla aşağıdaki usul ve esasların
uygulanmasına,
a. İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinin günlük
kesim kapasitesi bilgisinin 20.07.2020 tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları
kullanılarak kamuoyuna duyurulmasına,
b. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecileri/sorumluları kurban kesilecek
her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listenin kurban
kesim yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asılmasına, ayrıca kurban kesim
yerlerinin işletmecileri/sorumluları tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine

ilişkin randevu bilgisinin kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS yoluyla
bildirilmesine,

e. Kesim işlemlerinin Bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirlerin
alınmasına, kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin taleplerinin mümkün
olduğunca Bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanmasına,
d. Kurban kesim yerlerinin işletmecilerinin/sorumlulannın 30 Temmuz 2020 Arefe
günü Kurban Bayramının birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 31 Temmuz

2020 tarihinde Bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 1 Ağustos 2020
tarihinde bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini İlçe Kurban
Hizmetleri Komisyonuna bildirmesine,
e. Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacı
ile hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesinin teşvik
edilmesine,
f. Her kurban için hisse başına parçalama işinin kurbanı kesen veya parçalama işlemi için

görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılmasına,
g. Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama
işlemi yapmasına müsaade edilmemesine, kurban sahipleri tarafından kurban
parçalanacaksa en fazla üç kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak
parçalama işlemini yapmasına müsaade edilmesine,
h. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine
neden olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde
kurban kesilmemesine,

5. T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 30.06.2020 tarih 10500 sayılı genelgesi gereğince;

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu uyarınca kişiler ya da kuruluşlar tarafından yetkili
makamlardan izin alınmak suretiyle gerçekleştirilecek yardım toplama faaliyetlerinde de Covid-19
salgınına yönelik tedbirlere uyulması büyük önem taşımakta olup, yardım toplama faaliyetinin
kapsayacağı ilçe durumuna göre izin vermeye yetkili merciler olan Kaymakamlığımızca yardım
toplama izni başvuruları değerlendirilirken, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun “Başvurunun
incelenmesi ve izin” başlıklı 9 uncu maddesinde yer alan “İzin vermeye yetkili makamlarca başvuru
üzerine; işin önemi, yardım toplama faaliyetine girişeceklerin yeterlikleri, yapılacak hizmetin amaca
ve kamu yararına uygunluğu, yardım toplama faaliyetinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağı ve gerekli
görülen diğer konular üzerinde inceleme yapılır” hükmü doğrultusunda;
a. Zorunlu olmayan sosyal hareketliliğin azaltılması ve Covid-19 salgınının bulaşıcılığının

kontrol altında tutulması bakımından konut, işyeri veya arazilerin dolaşılarak ayni ve
nakdi yardım (örneğin ayni olarak mahsul edilmiş zirai ürün toplanması vb.)
istenilmesi yöntemlerinin sosyal izolasyona ve mesafe kuralına aykırılık oluşturmayacak
şekliyle izin verilmesine aksi takdirde izin verilmemesine,

b. Geniş halk kitlelerinin toplanmasına ve kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına sebebiyet
verebilecek yardım çadırı, kermes gibi sosyal aktivitelerin Covid-19 salgınının yayılma

riskini artırıp artırmayacağı yönünden değerlendirilerek uygun görülürse izin
verilmesine,
Öte yandan, 2860 sayılı Kanuna göre izin alma zorunluluğu bulunmayan kamu yararına
çalışan demek, kurum veya vakıflar tarafından gerçekleştirilecek yardım toplama faaliyetlerinde de
başta temizlik, maske ve mesafe kuralları olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim
Kurulu tarafından kapalı ve açık yerler için belirlenen ilave önlem ve kurallara uyulmasına,

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Gerede Kaymakamlığı tarafından Gerede Belediyesi ile iş
birliği içinde ilgili Mevzuat Hükümleri çerçevesinde yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin gerekli
çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanmasma/uygulanmasına ve ilgili kişi ve kuramların yetkili
makamlarca verilecek görev ve talimatlara titizlikle uyulmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa
meydan verilmemesine,
Usulüne göre alman 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
girmesine,

kararda belirtilen tedbir ve sınırlamaların

Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
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yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe

