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BOLU VALİLİĞİ 

GEREDE KAYMAKAMLIĞI 
İLÇE HIFZISSIHHA KURULU

KARAR TARİHİ: 10/03/2021 
KARAR SAYISI : 10

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 02.03.2021 târihinde 
Kaymakamlık Toplantı Salonunda saat 11:00’da toplanmıştır.

| Yapılan toplantıda: !

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak, salgının 
yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, 
sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziksel mesafeyi koruyabilmek amacıyla pek çok tedbir 
kararı alınarak uygulamaya geçirildiği,

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 1 Mart 2021 tarihli toplantısında alman kararlarla 
kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan, illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda 
düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin bu risk 
gruplarına belirlendiği yeni bir sürece geçildiği, ,

Görüşülmüştür. ' j

Bu doğrultuda T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 08.03.2021 târih ve 4113 sayılı genelgeleri 
gereğince; salgınla mücadele sürecinde alınan tüm tedbirlerde göz önünde tutulan üretim, imalat 
ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi açısından önem ;arz eden ulaşım faaliyetlerinde
etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla;
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1. Yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 
düzenlenen Bl, B2, Dİ, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayitlı olan 
taşıtlarda, başta HES kodu sorgulaması zorunluluğu olmak üzere Sağlık Bakanlığı 
Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla 
ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edebilmesine,

2. İlimiz risk gruplandırmasında çok yüksek risk grubuna girmediği süre boyunca 
terminal ve gar binalarında bulunan yeme-içme (lokanta, restoran, kafeterya, 
pastane vb.) yerlerinin, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma 
Rehberinde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla, İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzun

j 2020/69 ve 2021/08 nolu kararlarla getirilen açılış-kapanış saatlerine bağlı olmaksızın 
işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet 
gösterebilmelerine,



Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Gerede Kaymakamlığı tarafından ilgili Mevzuat 
Hükümleri çerçevesinde yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin gerekli çalışmalarm/tedbirlerin 
ivedilikle planlanmasma/uygulanmasma ve ilgili kişi ye kuramların 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 ve suç teşkil etmesi halinde TCK’nun 195 inci maddesi, ayrıca ilgili mevzuatın ilgili 
maddeleri gereğince işlem yapılmasına, idari cezaların Mülki makamlarca uygulanmasina, acil 
ve zorunlu hallerde kolluk kuvvetleri (İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma 
Komutanlığı) marifetiyle de yerine getirilebilmesine, i

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

Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Cengiz AYHAN 
Kaymakam 

Başkan
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