T.C
BOLU VALİLİĞİ
GEREDE KAYMAKAMLIĞI
İLÇE HIFZISSIHHA KURULU

KARAR TARİHİ : 09/07/2020
KARAR SAYISI : 42

İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu ilçemiz Kaymakamı Cengiz ÜNSAL’ın başkanlığında aşağıda
isimleri ve imzaları bulunan üyelerin katılımları ile 09.07.2020 tarihinde saat ll:3 0 ’da
toplanmıştır.
Yapılan toplantıda;

1. T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 07.07.2020 tarih 10888 sayılı genelgesi gereğince;
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel
prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu
için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde
faaliyetlerini sürdürmelerinin sağlandığı teyid edildi.
Bu çerçevede T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 24.06.2020 tarihli ve 10116 sayılı genelgesi ve
İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzun 25.06.2020 tarih ve 37 nolu kararıyla düğün salonlarının 1 Temmuz
2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecekleri
kararı alınmış ve düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerde
uyulması gereken esaslar belirlenmiştir.

Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda;
köylerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet
düğünü vb. etkinliklerin süresinin toplamda 3 saati geçmeyecek ve aynı gün içerisinde
kalmak koşuluyla en erken başlangıç saati 10.00, en geç bitiş saati 23.00 olmak üzere izin
verilmesine,
2. T.C. İçişleri Bakanlığının 07.07.2020 tarih 10889 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 faaliyetlerini
sürdürmelerinin sağlandığı teyid edildi.

İlçe

Hıfzıssıhha Kurulumuzun 21.03.2020 tarih 5 nolu kararıyla salgın riskini
artıracağı sebebiyle askere gidecek vatandaşlarımız için toplu olarak askere uğurlama
törenlerinin yapılmaması kararı alınmıştı.

Bu çerçevede asker uğurlama törenlerinin/eğlencelerinin oluşturabileceği riski
önlemek adına;

a. Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına
aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler
düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama vb.) hiçbir şekilde
müsaade edilmemesine,
b. Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik
yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin
verilmesine, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş vb. katıldığı toplu
uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesine,
c. Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi
verilirken) yapılırken, birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta
fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek
uğurlama/tören/eğlence/konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair, kararın
ekinde (EK-1) bulunan taahhütnamenin alınmasına,

d. Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alman taahhütnamenin bir
örneğinin Kaymakamlığımıza bildirilmesine,
e. Toplum

sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla,
Kaymakamlığımızca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması,

eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli
işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu
kişilerin teslim olacağı) bildirilmesine,
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 planlanmasına/uygulanmasına ve ilgili kişi ve
kurumlarm 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

maddeleri gereğince işlem yapdmasma, 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.
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T.C. BOLU VALİLİĞİ
GEREDE KAYMAKAMLIĞI
42 NOLU İLÇE HIFZISSIHHA KURUL KARARI EKİ
ASKER UĞURLAMA TÖRENLERİNE İLİŞKİN TAAHHÜTNAME

Asker uğurlama törenlerine ilişkin İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 09.07.2020 tarih ve 42 sayılı
kararının bir nüshası tarafımca tebellüğ edilmiştir.
Bu çerçevede; ..................... / .................... celp döneminde gerçekleştireceğim askerlik
görevi öncesinde;
1. İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararında belirtilen usul ve esaslara riayet edeceğimi,

2. Mesafe kuralları başta olmak üzere maske, temizlik ve diğer pandemi kurallarının ihlal
edilebileceği asker uğurlama töreni/eğlencesi, konvoy vb. toplu faaliyetler
gerçekleştirmeyeceğimi,
3. Yakın çevremin (akraba, arkadaş vb.) bu nitelikte bir faaliyet gerçekleştirme planı olması
durumunda kendilerine gerekli uyarılarda bulunarak engel olacağıma,

4. Uyarılarıma rağmen usul ve esaslara aykırı hareket etmekte ısrar edenleri kolluk
birimlerine bildireceğime,
5. Aksi tutum ve davranışlarımın, konusunun suç veya kabahat olmasına bağlı olarak Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi veya Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi
doğrultusunda şahsım hakkında adli ve idari işlem gerektireceğini,

KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM.
Adı Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Tel:
Sevk Dönemi:

Tebliğ Eden

Tebliğ Tarihi

Tebellüğ Eden

Ek: İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.07.2020 tarih ve 42 sayılı kararı (1 sayfa)
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