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İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 24.04.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun 26.Maddesi gereğince ilçemiz Kaymakamı Cengiz AYHAN’ın başkanlığında 
aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin katılımları ile 17.08.2020 tarihinde saat 1l:00’da 
toplanmıştır.

Yapılan toplantıda;

Koronavirüs salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek, vatandaşlarımızın salgına 
olumsuz etkilerini asgari seviye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi 
sağlamak amacıyla; fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan 
insan sayısı tüm dünyada hızlı şekilde yükselen Koronavirüs salgınının, toplum sağlığı 
açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması 
azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme haizdir. Aksi 
hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmaktadır.

Bu sebeple;

İlçemizde 18-19-20 Eylül 2020 ve 02-03-04 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenecek 
olan başlangıcı asırlar öncesine dayanan “Gerede Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırına” 
ülkemizin her yerinden gelen binlerce esnaf ve yüzbininin üzerinde ziyaretçi katılması nedeni 
ile normal bir halk pazarından ziyade ticari fuar niteliğinde olması sebebiyle, insan 
hareketliliğinin artacağı,hastalığın yayılmasının hız kazanacağı ve sosyal mesafe kuralının 
uygulanamayacağı düşünülerek, “Gerede Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırının” 
belirlenen tarihlerde yapılmamasına karar verilmiştir.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Gerede Kaymakamlığı tarafından Gerede Belediyesi 
ile iş birliği içinde ilgili Mevzuat Hükümleri çerçevesinde yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin 
gerekli çalışmalann/tedbirlerin ivedilikle planlanmasına/uygulanmasma ve ilgili kişi ve 
kurumlann 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 (îlçe 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.


