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KARAR TARİHİ : 07/12/2020 
KARAR SAYISI : 71

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 07.12.2020 tarihinde saat 15:30’da 
toplanmıştır.

Yapılan toplantıda;

1. İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzun 01.12.2020 tarih ve 70 nolu kararında, “ ...konaklama 
tesislerinde sadece konaklayan müşterilerin, yüzme havuzu, sauna, masaj salonu 
hizmetlerinden faydalanabilmelerine... ” şeklinde karar alınmışsa da, pandemide gelinen 
son durum ve İçişleri Bakanlık Makamının son açıklamaları da göz önünde 
bulundurularak;

• Ana faaliyet alanına herhangi bir kısıtlama getirilmeyen 
tesisler/işletmeler (konaklama tesisleri dahil) içerisinde bulunan 
yüzme havuzu, hamam, spa, sauna, masaj salonu, cep sineması ve 
lunaparkların da yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı olmasına,

2. T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı genelgeleri kapsamında 
06.12.2020 tarih ve 20346 sayılı yazıları gereğince; getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 
süresince; yemek, gıda ve diğer ihtiyaçlarla ilgili (market, gıda, restorant, lokanta, 
yeme içme vb.) online sipariş firmalarının hafta içi ve hafta sonları 10.00-24.00 
saatleri arasında çalışabilmelerine,

• İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzun 19.11.2020 tarih ve 64 nolu kararında da 
belirtildiği gibi sokağa çıkma yasağı bulunmayan gün ve saatlerde 
“restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme faaliyeti 
yürüten işyerlerinden 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket 
servis veya gel al hizmeti alınabilmesi ” kararının devamına,

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 
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.
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