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T.C
BOLU VALİLİĞİ
GEREDE KAYMAKAMLIĞI
İLÇE HIFZISSIHHA KURULU

KARAR TARİHİ : 17/07/2020
KARAR SAYISI : 43
İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu ilçemiz Kaymakamı Cengiz ÜNSAL’ın başkanlığında aşağıda
isimleri ve imzaları bulunan üyelerin katılımları ile 17.07.2020 tarihinde saat ll:3 0 ’da
toplanmıştır.
Yapılan toplantıda,
1. Tüm Dünya’da etkisi görülen Covid-19 salgınının, toplum sağlığı ve kamu düzeni
açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirlerin
T.C. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda alınmakta ve uygulanmakta olduğu
teyid edildi.
Bu çerçevede T.C. İçişleri BakanlığCnm 30.05.2020 tarihli ve 8558 sayılı genelgesi ve İlçe
Hıfzıssıhha Kurulumuzun 01.06.2020 tarih ve 29 nolu kararıyla o tarihte sokağa çıkma
kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuk ve gençlerimizin yanlarında veli/vasisinin bulunması
şartıyla seyahat izin belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecekleri, T.C.
İçişleri Bakanlığı’nm 10.06.2020 tarihli ve 9138 sayılı genelgesi ve İlçe Hıfzıssıhha
Kurulumuzun 12.06.2020 tarih ve 34 nolu kararıyla 18 yaş altı çocuk ve gençlerimizle ilgili
sokağa çıkma kısıtlamasının, ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırılmıştı.
Gelinen aşamada, başta T.C. Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili Bakanlıkların görüşleri
neticesinde ve T.C. İçişleri Bakanlığı’nm 10.07.2020 tarih 11173 sayılı genelgesi gereğince;
a. 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerimizin şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerinde
yanlarında veli/vasisi bulunması şartının kaldırılmasına,
b. Bu kapsamdaki çocuk ve gençlerimizin, karayolu, demiryolu, deniz veya hava yolu ile
yapacakları seyahatlerin ilgili mevzuat hükümleriyle (pandemi süreci öncesinde
olduğu şekliyle) belirlenen esaslar çerçevesinde yapılmasına,
c. Kendi başlarına yolculuk yapacak çocuk ve gençlerimizin seyahatlerinde de
toplu taşıma araçlarına yönelik T.C. İçişleri Bakanlığınca çıkarılmış olan
genelgeler, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin ve İlçe hıfzıssıhha Kurulumuzun
kararları ile T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Rehberinde yer

2. Pandeminin ilk döneminde alınması gereken acil önlemlerden birisi olarak İl Umumi
Hıfzıssıhha Meclisimizin 26.03.2020 tarih ve 8 nolu kararıyla açık oto pazarlarının
faaliyetleri durdurulmuştu.
Gelinen noktada Sağlık Bakanlığınca (Koronavirüs Bilim Kurulu) oto pazarlarında
alınması gereken önlemlere dair Rehber hazırlanarak T.C. Sağlık Bakanlığı’nm internet sitesinde
(https://covidl9bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-vonetimi/salgin-yonetimi-ve-calismarehberi/COVİD-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERl.pdf) yayınlamıştır.
Buna göre;
a. Rehberde yer alan koşulların sağlanması koşuluyla oto pazarlarının faaliyet
gösterebilmelerine,
b. Tekrar faaliyete geçen açık oto pazarlarında kurallara riayet edilip edilmediğinin
düzenli aralıklarla denetlenmesine,
e. Kurallara aykırı hareket eden sorumlular ve müşteriler için gerekli idari/adli
işlemlerin yapılmasına,
3. İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzun 26.03.2020 tarih ve 8 nolu kararıyla “Pazaryerleri,
toptancı halleri ve diğer satış yerlerinde çalışan ve görev yapan her şahsın uygun
özellikte eldiven kullanmalarına” dair alınan kararın, her işyeri için T.C. Sağlık
Bakanlığı Bilim Kurulunca hazırlanan Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma
Rehberinde yer alan kurallara göre düzenlenmesine,

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 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,
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İşbu kararda belirtilen tedbir ve sınırlamaların yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe
girmesine,
Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
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