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BOLU VALİLİĞİ 

GEREDE KAYMAKAMLIĞI 
İLÇE HIFZISSIHHA KURULU

KARAR TARİHİ : 31/12/2020 
KARAR SAYISI : 75

Gerede İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 24.04.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun 26.Maddesi gereğince İlçemiz Kaymakam V. Betül BÜYÜKKILIÇ başkanlığında 
aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin katılımları ile 31.12.2020 tarihinde saat 14:30’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 Korona virüs Bilim Kurulunun 
önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya 
geçirildiği görüşülmüştür.

Alınan 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;

İlçe Hıfzısıhha Kurulunun 15.12.2020 tarih 73 nolu kararıyla, hafta sonları uygulanan 
sokağa çıkma kısıtlamasının yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde 31 Aralık 2020 Perşembe 
günü saat 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanacağı,

Covid-19 salgınıyla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz 
şekilde bir araya gelmelerine neden olacak yılbaşı kutlamalarına müsaade edilmemesi gerektiği,

Karar altına alınmıştı.

Sosyal izolasyonun teminine yönelik pek çok tedbirin uygulandığı bir ortamda; turistik 
faaliyetler kapsamında geçici bir süreyle Ülkemizde bulunan ve bu nedenle sokağa çıkma 
kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistlerin eylemlerinin de salgının yayılımının 
düşürülmesinde yakalanan başarıyı gölgelememesi ve salgınla mücadelede zafiyet algısına neden 
olmaması açısından oldukça önem arz ettiğinde tereddüt bulunmamaktadır.

Belirlenen gerekçelerle, Ülkemiz geneliyle eş zamanlı olarak ilimizde de korona virüsle 
mücadelede gelinen olumlu ve başarılı sonuçları kaybetmemek ayrıca T.C. İçişleri Bakanlığı’nın
29.12.2020 tarih ve 21654 sayılı genelgeleri uyarınca, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 
72 nci maddeleri gereğince:



1. Covid-19 salgınında kalabalık oluşumunun önüne geçebilmek amacıyla sosyal izolasyonu 
temin edebilmek için, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 1 Ocak 2021 
Cuma günü saat 10.00’a kadar; İlçemiz merkezinde Cumhuriyet Meydanı, Atatürk 
Caddesi ( Üst ve Alt Yo l ) ,  Hacı Emin Efendi Caddesi ve Esentepe Mesire Alanına yabancı 
turistlerin de girişlerinin sınırlandırılmasına,

Sınırlama getirilen süre boyunca ilçe genelinde kişilerin (yabancı turistler de dahil) bir 
araya gelebilecekleri etkinliklere kesinlikle müsaade edilmemesine,

Sınırlamalara ilişkin kamuoyu bilgilendirmesinin T.C. Gerede Kaymakamlığı internet 
sitesinde yayınlanmasına, Belediyece sınırlamalara ilişkin uyarıcı anonsların yapılmasına 
ve kolluk kuvvetlerince sınırlama getirilen süre boyunca bu yerlere kişilerin girişini 
engelleyecek şekilde fiziki güvenlik tedbirlerinin alınmasına,

2. Uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına 
gitmek isteyen vatandaşlarımızın, 12:15 -  14:00 saatleri arasında araç kullanmamak 
kaydıyla ikametlerine en yakın camilere gidip gelebilmelerine,

3. Gerede ilçe Hıfzıssıhha Kurulumuzca alman;

01.12.2020 tarih 69 nolu; “Kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit 
geçirilen bu süreçte vatandaşlarımızın evlerde misafir kabulünün salgının 
bulaşma/yayılım hızını artırdığı göz önüne alındığında; Evlerde gün, mevlid, taziye, 
yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade 
e d ilm e m esin e hükmü ile,

24.12.2020 tarih 74 nolu; “Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 31.12.2020 Perşembe 
günü 21.00’den 04.01.2021 Pazartesi günü 05.00’e kadar 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 yılbaşı kutlama programı 
icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmemesine ” 
hükümlerinin devamına,

4. T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 30.12.2020 tarih ve 21751 sayılı genelgesi gereğince;
İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuz 23.11.2020 tarih 65 nolu kararıyla, 31.12.2020 tarihine kadar 
ara verilen sinema salonlarının faaliyetlerine, gerek sektörün talepleri ve gerekse salgınla 
mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla 1 Mart 
2021 tarihine kadar ara verilmesine,

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Gerede Kaymakamlığı tarafından ilgili Mevzuat 
Hükümleri çerçevesinde yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin gerekli çalışmalarm/tedbirlerin 
ivedilikle planlanmasınaAıygulanmasına 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,

Ecz. Samet KARA 

Serbest Eczacı


