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BOLU VALİLİĞİ
GEREDE KAYMAKAMLIĞI
İLÇE HIFZISSIHHA KURULU

KARAR TARİHİ : 24/12/2020
KARAR SAYISI : 74

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 24.12.2020 tarihinde saat 15:30’da
toplanmıştır.
Yapılan toplantıda:
Koronavirüs (Covidl9) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu
riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını
kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik
uyulması gereken kuralların ve önlemlerin; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun
önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya
geçirildiği görüşülmüştür.
Alman tedbirlerin temel amacı sosyal izolasyonun en üst seviyede sağlanarak hastalığın
yayılımının azaltılmasıdır. Hal böyleyken yaklaşan yılbaşı öncesinde bazı otel/konaklama
tesislerince, alınan tedbirlere aykırı şekilde içerisinde yemekli/müzikli eğlence programları da
bulunan yılbaşı paketlerinin reklamlarının yapıldığı/satışa sunulduğu, bu durumun da salgınla
mücadele amacıyla alınan diğer tedbirlerin sorgulanmasına neden olduğu görülmüş olup;
T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 21.12.2020 tarih ve 21153 sayılı genelgesi gereğince;
Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 31.12.2020 Perşembe günü 21.00’den
04.01.2021 Pazartesi günü 05.00’e kadar otel/konaklama tesisleri için aşağıdaki tedbirlerin
alınmasına;
1. Belirtilen süre ve günlerde konaklama amaçlı müşteri kabul edebilecek olan oteller
ve/veya konaklama tesislerinde; sosyal izolasyon ile başta fiziki mesafe olmak üzere
temizlik ve maske kurallarına aykırı olması nedeniyle ydbaşı kutlama programı
icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmemesine,
Bu doğrultuda oteller ve konaklama tesislerince, yılbaşında yemekli-müzikli
kutlama/eğlence programları yapılacağı yönünde kampanya veya reklam
faaliyetlerinde bulunulmamasına,

2. Bu süre/günlerde oteller ve konaklama tesislerinde disk jokey performansı dâhil
canlı müzik icra edilmemesine, Saat 22.00’den itibaren ise otel ve konaklama
tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında kayıt dinletilmesi de
dahil olmak üzere hiçbir şartta müzik yayınma izin verilmemesine,
3. Yine bu süre/günlerde; otel/konaklama tesislerinde konaklayan müşterilerin
kalabalık şekilde bir araya gelmemelerine yönelik tedbirler alınmasına ve yemek
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4. Otel veya konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda, İlçe Hıfzıssıhha
Kurulumuzun “Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler”
konulu 04.06.2020 tarih 31 nolu kararı ve Sağlık Bakanlığı “Salgın Yönetimi ve
Çalışma Rehberi ile getirilen tüm tedbir ve kuralların eksiksiz uygulanmasının
temin edilmesine yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasına ve etkinliğinin
artırılmasına,
”

5. Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde, Kimlik Bildirme
Kanununun Ek 2 nci maddesi hükmü doğrultusunda oteller ve konaklama tesisleri
tarafından kendilerine yapılan bildirimlerin doğruluğuna ve güncelliğine dikkat
edilmesinin sağlanmasına, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya
restoranlarda bulunan müşterilerin konaklama için bildirimde bulunulan kişiler
arasında olup olmadığının kontrol edilmesine,

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 kumruların 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.

Kaymakam
Başkan
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