
T.C
BOLU VALİLİĞİ 

GEREDE KAYMAKAMLIĞI 
İLÇE HIFZISSIHHA KURULU

KARAR TARİHİ : 19/10/2020 
KARAR SAYISI : 61

Gerede İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 24.04.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun 26.Maddesi gereğince İlçemiz Kaymakamı Cengiz AYHAN’m başkanlığında aşağıda 
isimleri ve imzaları bulunan üyelerin katılımları ile 19.10.2020 tarihinde saat 17:00’da 
toplanmıştır.

Gerçekleştirilen toplantıda;

T.C. İçişleri Bakanlığı’nm 18.10.2020 tarih ve E.17174 sayılı yazısı gereğince;

1. Salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına dair Takip, Denetim, Uyarı 
ekseninde ilçemizde mevcut durumu analiz edilmiş olup;

• İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) yapılanmasının yeniden değerlendirilerek 
İSDEM bünyesinde denetim yapan muhtarlar,azalar,öğretmenler,imamlar,kolluk 
kuvvetleri ve sağlık çalışanlarının isimlerinin güncellenip yenilenen denetim 
ekipleri ile birlikte; denetim sıklıklarının artırılması ve denetimlerin 
görünürlüğünün artırılmasına,

2. 19.10.2020 Pazartesi gününden itibaren 7 gün boyunca belirlenen konularda ilçemizde 
genel denetimlerin yapılmasına ve uygulamanın eşgüdüm içerisinde en üst seviyede icra 
edilmesine,

• Pazar günü berber/kuaför/güzellik salonlarının kapalı olması nedeniyle 
berber/kuaför/güzellik salonu denetimlerinin 23 Ekim Cuma gününe alınmasına,

3. Gerek belediyelerin, il özel idarelerin, kolluk araçlarının sesli duyuru sistemleri ile 
camilerden yapılan anonslarla gerekse diğer iletişim araçları vasıtalarıyla (televizyon, 
radyo, gazete, sosyal medya gibi) yapılan paylaşımlar sonucunda vatandaşlarımızın 
özellikle maske kullanma konusundaki telkin ve çağrılara önemli ölçüde riayet ettikleri 
değerlendirilmiştir.

• Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların 
artacağı da öngörüldüğünden fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm 
mekânlarda uyulması gereken bir kural olduğu, kapalı alanlarda kalabalık şekilde 
toplanılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ve kapalı yerlerin sık sık 
havalandırılması gerektiği hususlarının her türlü duyuru vasıtasıyla 
vatandaşlarımıza hatırlatılması büyük önem arz ettiğinden,
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Maske kullanımı konusundaki hassasiyetin aynı şekilde korunmasının yanı sıra 
fiziki mesafe kuralı konusunda da duyarlılığın arttırılması amacıyla aşağıdaki 
duyuru metninin yukarıda belirtilen vasıtalarla günde en az 5 kez anons edilmesine,

“Kıymetli vatandaşlarımız;
Salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok dikkatli 
olmalıyız. ”

“Saygıdeğer hemşerilerimiz,
Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı 
alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz 
birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız.’’''

4. İlçe Hıfzısıssha Kurulumuzun 30.09.2020 tarih ve 56 nolu kararıyla temaslıların doğru 
bildirilmesi hususunda alman kararın uygulanmasına titizlikle devam edilmesine,

5. İlçe Hıfzısıssha Kurulumuzun 30.09.2020 tarih ve 56 nolu kararıyla alınan,

• Başta belediyeler olmak üzere ilgili diğer kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen 
her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs vb.) yapılan seyahatlerde 
kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart 
sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında 
gerekli entegrasyonların sağlanması işleminin hızlandırılmasına,

6. HES uygulaması sonucuna göre yoğunluk arz eden yerlerdeki işletmelerin daha yakından 
takip edilmesi ve gereğinin yapılmasına;

7. İlerleyen süreçte HES kodunun daha aktif kullanılacağı öngörüldüğünden toplumsal bilinç 
kazandırmak maksadı ile Gerede Belediyesi reklam panolarından, anons sistemlerinden, 
Cuma günü camiilerde hutbelerden sonra ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 
kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin sistemde kayıtlı olan velilerine ait cep telefonlarına 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce kısa mesaj yolu ile HES kodunun önemi ve nasd 
alınacağı ile ilgili bilgilendirici mesaj gönderilmesine,

8. İlçemizde Cumartesi günleri kurulan Halk Pazarına özellikle kış dönemi öncesi kışlık erzak 
ve ihtiyaçlarım giderebilmek amacı ile köylerden çok sayıda vatandaşımızın geldiği tespit 
edildiğinden özellikle halk pazarının yoğun olduğu saatlerde denetimlerin artırılmasına ve 
65 yaş üzeri vatandaşların pazaryerine alınmamasına,

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Gerede Kaymakamlığı tarafından ilgili Mevzuat 
Hükümleri çerçevesinde yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin gerekli çalışmaların/tedbirlerin 
ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve ilgili kişi ve kurumların yetkili makamlarca verilecek 
görev ve talimatlara titizlikle uyulmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan 
verilmemesine,
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Usulüne göre alınan ve ilan edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru 
görülenlere veya kararlara muhalefet edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci 
maddesi, TCK’nun 195 inci maddesi, ayrıca ilgili mevzuatın ilgili maddeleri gereğince işlem 
yapılmasına, idari cezaların Mülki makamlarca uygulanmasına, acil ve zorunlu hallerde 
kolluk kuvvetleri (İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı) marifetiyle de 
yerine getirilebilmesine,

İşbu kararda belirtilen tedbir ve sınırlamaların yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe 
girmesine,

Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
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