T.C
BOLU VALİLİĞİ
GEREDE KAYMAKAMLIĞI
İLÇE HIFZISSIHHA KURULU

TOPLANTI TARİHİ: 03.06.2021
KARAR SAYISI: 30
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 03.06.2021 tarihinde saat 13:00’da toplanmıştır.
Yapılan toplantıda;
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun
önerileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; salgmın/bulaşmanm
toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin,
mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak
uygulamaya geçirildiği,
j
Bü kapsamda kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirleri
belirleyen T.C. İçişleri Bakanlığının 01.06.2021 tarih 8878 sayılı genelgesi ile 1 Haziran 2021
tarihinden itibaren Pazartesi, Sah, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00
saatleri arasında; Pazar günleri ise cumartesi saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını
kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri
getirildiği görüşülmüş olup;
1. T.C. İçişleri Bakanlığının 02.06.2021 tarih 9069 sayılı Genelgesi gereğince;
Milli Eğitim Bakanlığının 01.06.2021 tarih 25835398 sayılı yazıları ile tam gün sokağa çıkma
kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü ülke genelinde 09.30-12.50 saatleri
arasında iki oturum halinde gerçekleştirilecek1olan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim
Kurumlarına ilişkin Merkezi Sınavı (LGS) ile ilgili olarak, salgınla mücadele tedbirleri ve
güvenlik amacıyla;
a. Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus
müdürlüklerinin 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında; 6
Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulmasına,
b. Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav
yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma
sefer sayılarının artırılması dâhil her türlü tedbirin Belediyelerce alınmasına,
e. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü; sınava
girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınlarının, 07.00-15.00
saatleri arasında sokağa çıkm a kısıtlam asından m uaf tutulm asına,

d. 6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyelerin 07.00-15.00 saatleri arasında açık
olabilmesine,!
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e. Kaymakamlığımızca; sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm
tedbirlerin Milli Eğitim Müdürlüğü, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili jdiğer
kurum/kuruluşlarla birlikte alınmasına, kolluk birimlerince sınavın yapılacağı okul
çevrelerinde devriye faaliyetlerinin yoğunlaştırılarak sınava girecek Öğrencilerin
dikkatlerini dağıtmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve gürültüye
neden olacak diğer faaliyetlerde bulunulmasının önlenmesine, sinav süresi boyunca
gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkmdalığını artıracak çalışmalara ağırlık
verilmesine,
j
2. T.C. İçişleri Bakanlığının 01.06.2021 tarih 8962 sayılı genelgesi gereğince;
İçişleri Bakanlığınca Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan
görüşmeler sonucunda sinema salonlarının faaliyetlerine dair kısıtlamanın bir müddet daha devam
etmesine yönelik alman talepler ile salgınla mücadele tedbirlerinde devamlılığının sağlanması
hususu göz önünde bulundurularak sinema salonlarının faaliyetlerine 01 Temmuz 2021 tarihine
kadar ara verilmesine,
3. T.C. İçişleri Bakanlığının 01.06.2021 tarih 8878 sayılı genelgesi ile 1 Haziran 2021
tarihinden itibaren yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi) ile açık
yüzme havuzlarının saat 21.00’e kadar faaliyet gösterebilecek olması nedeniyle konak] ama
tesisleri içerisinde bulunan yeme-içme yerleri ile açık yüzme havuzlarının da sokağa çıkma
kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde dışarıdan müşteri kabul edebilmelerine tam
gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan pazar günleri ile; diğer günlerde saat 21.00’den
sonra ise sadece konaklamalı müşterilerine hizmet verebilmelerine,
4. T.C. İçişleri Bakanlığının 01.06.2021 tarih 8878 sayılı genelgesiyle, kademeli normalleşme
döneminin ikinci etabında uygulanacak tedbirler kapsamında, Noterler Birliğinin bu yöıideki
talebi ve gerek bankaların gerekse özel işyerlerinin çalışma saatleri göz önünde
bulundurulduğunda noter dairelerinin 09.00-17.Ö0 saatleri arasında çalışabilmelerine,
5. T.C. İçişleri Bakanlığının 02.06.2021 tarih 9070 sayılı Genelgesi gereğince;
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 01.06.2021 tarih 133681 sayılı yazısına istinaden, tam
gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü, 2972 sayılı “Mahalli
İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunu”nun 33’jüncü
maddesi gereğince; İlçemizde Karapazar Köyü, Yeniyapar Köyü, Zeyneller Köyü muhtarlık ara
seçimleri yapılacağı,
j
Bu kapsamda, seçim yapılacak yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşlarımızın
Anayasamızda yer alan seçme ve seçilme hakkını tam anlamıyla kullanabilmelerini temin etmek
amacıyla,
a. Seçimlerde görev alacak kişilerin seçim kurullarınca düzenlenmiş göreV belgelerini
ibraz etmeleri,
b. Oy kullanacak seçmenlerin ise seçmen kâğıtlarını ibraz etmeleri,
c. ikam et ile oy verm e yeri arasındaki güzergâh ve zam an dilim i ile sınırlı olmak,
i

kaydıyla seçimlerde görev alacak kişiler ile bu yerlerdeki seçmenlerin 06 Haziran 2021
Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına,
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Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Gerede Kaymakamlığı tarafından ilgili Mevzuat
Hükümleri çerçevesinde yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin gerekli çahşmâlarin/tedbirierin
ivedilikle planlanmasına/uygulanmasma ve ilgili kişi ve kuramların yetkili makamlarca verilecek
görev ve : talimatlara titizlikle uyulmasına, Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydân
verilmemesine,
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 vC 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 katılariların oy birliğiyle karar verilmiştir.
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Cengiz AYHAN
Kaymakam
Başkan
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