T.C
BOLU VALİLİĞİ
GEREDE KAYMAKAMLIĞI
İLÇE HIFZISSIHHA KURULU

KARAR TARİHİ : 23/11/2020
KARAR SAYISI : 65

Gerede İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 24.04.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 26.Maddesi gereğince İlçemiz Kaymakamı Cengiz AYHAN’ın başkanlığında aşağıda
isimleri ve imzaları bulunan üyelerin katılımları ile 23.11.2020 tarihinde saat 13:00’da
toplanmıştır.
Yapılan toplantıda:
17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı
Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 18.11.2020 tarih ve 19161
sayılı Genelgeleri ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzun 19.11.2020 tarih 64 nolu kararıyla bir takım
yeni tedbirler belirlendiği,
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi/özel örgün ve yaygın tüm eğitim faaliyetlerinin
31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edeceği hususunun kamuoyu ile
paylaşıldığı,
Öte yandan kamu ve özel sektörde çalışan anne ve babaların kreş çağındaki çocuklarının
çalışma saatleri içerisinde bakımlarında mağduriyet yaşanabileceği değerlendirilmiştir.
Bu çerçevede, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca ve T.C.
İçişleri Bakanlığı’nın 20.11.2020 tarih ve 19526 sayılı genelgeleri gereğince;
1. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşler ile birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları
ve özel eğitim kurumlan bünyesindeki kreşlerde ve gündüz bakım evlerinde yüz
yüze eğitim faaliyetlerinin devamının sağlanmasına,
2. Yüz yüze eğitim faaliyetlerine müsaade edilen kreş ve gündüz bakım evlerinin,
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ye Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve
tedbirlere
uygun
şekilde
çalışmalarını
temin
etmek
amacıyla
Valilik/Kaymakamlıklar ile bağlı oldukları ilgili kurumlarca etkin bir şekilde
denetlenmesine,

T.C. İçişleri Bakanlığının talimatı gereğince;
3. Bakkal ve büfeler (alkol satışı yapanlar hariç), manav, kasap, kuruyemişçi olarak
faaliyet gösteren işyerlerinin ruhsatlarında yazan açılış kapanış saatlerine tabi
tutulmaya devam edilmesine;alkol satışı yapılan bakkal ya da büfelerin ise 10:00

ila 20:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmesine,
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4. Cuma namazı kılmak isteyen Vatandaşlarımızın ibadetlerini rahat şekilde
yapabilmeleri için Cuma gününe has olmak kaydıyla:
-65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 10:00 - 14:00 saatlerinde,
-20 yaş altı vatandaşlarımızın ise 12:30 - 16:00 saatlerinde meskenleri dışında
bulunabilmelerine,
Kaymakamlığımız tarafından ilgili Mevzuat Hükümleri çerçevesinde yukarıda belirtilen
tedbirlere ilişkin gerekli uyarlamaların ve planlanmaların ivedilikle yapılarak uygulanmasına, ilgili
kişi ve kurumlar tarafından 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 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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