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BOLU VALİLİĞİ
GEREDE KAYMAKAMLIĞI
İLÇE HIFZISSIHHA KURULU

KARAR TARİHİ : 25/11/2020
KARAR SAYISI : 66

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 25.11.2020 tarihinde saat 16:00’da
toplanmıştır.
Gerçekleştirilen toplantıda;
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik,
maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak
hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği, bununla beraber
pandemi ile mücadelede etkinliğin arttırılabilmesi için ek tedbirlerin alınması gerektiği
değerlendirilmiştir.
Bu çerçevede, halk sağlığının korunması amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci
ve 72 nci maddeleri uyarınca;

1.

Sayısal Loto ve İddia bayiilerinde vatandaşların kupon doldurmak, teslim etmek,
yarış sürecini takip etmek vs. amacıyla oturmak ve kalabalık oluşturarak pandemi
kurallarının ihlalini engellemek amacıyla Sayısal Loto ve İddia Bayiileri çevrelerinde
bulunan tabure, masa ve sandalyelerin kaldırılmasına,

2.

Pandemi sürecinde kolluk kuvvetlerinde,vefa sosyal destek gruplarında ve özellikle
sağlık kumullarında verilen hizmetin yoğunlaşması (servis, yoğun bakım vb. yeni
birimlerin oluşturulması sebebiyle personel ihtiyacı bulunduğu) ve resmî, özel, örgün,
yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla devam edecek olması
göz önünde bulundurularak, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 25.03.2020 tarih ve
E.5888985 sayılı yazısı çerçevesinde îlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı kurum ve
kuruluşlarda Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çalışan personelin
pandemi ile mücadele kapsamında Gerede Kaymakamlığı emrine geçici olarak
görevlendirilmesine,

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

1

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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