
 

 

T.C. 

BOLU İL 

GEREDE İLÇESİ 

HIFZISSIHHA KURULU 

 

Karar No: 9 

Karar Tarih: 27.03.2020 

 

    İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu İlçemiz Kaymakamı Cengiz ÜNSAL başkanlığında 

27.03.2020 tarihinde toplanarak; 

1.               1- T.C. İçişleri Bakanlığı nın 21.03.2020 tarih ve 89780865-153-5760 sayılı 

yazısı gereği; içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri 

işyerleri, 21.03.2020 Cumartesi günü saat 24:00 itibariyle sadece paket servis, gel-al 

benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet vermesine, bu nedenle 

tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarım 

kaldırmalarının sağlanmasına, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli 

işlemlerin yapılmasına, 

2. T.C. içişleri Bakanlığı talimatı gereğince, Coronavirüs (Kovid-19) salgınından; 

vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla vatandaşların 

toplu olarak bulundukları bazı umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, düğün, 

konferans, seminer vb toplantıların geçici süreliğine ertelenmesi olmak üzere birçok farklı 

tedbir alınmış olup, alınan tedbirlere ilave olarak, askere alma süreci kapsamında, askere 

gidecek olan vatandaşlarımız için toplu olarak askere uğurlama törenlerinin düzenlendiği, 

bu durumun ise salgın riskini artıracağı değerlendirildiğinden, bu tür faaliyetlerinin 

durdurulmasına, 

3. T.C içişleri Bakanlığımın 21.03.2020 tarih ve 89780865-153-E.5759 sayılı yazısı 

gereğince; Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler kapsamında, alınan tedbirlere 

ilave olarak; vatandaşlarımızın bir arada bulunmaları ve/veya yapılan işlem sırasında 

birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle anılan virüsün yayılımını artırarak 

vatandaşlarımız açısında riskli olabilecek; berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb 

işyerlerin faaliyetlerinin 21.03.2020 Cumartesi 18:00 saati itibariyle geçici süreliğine 

durdurulmasına, 

T.C İçişleri Bakanlığı'nın 21.03.2020 tarih ve 89780865-153-5762 sayılı yazısı gereğince. 

Covid-19 salgınında en temel risk unsurunun toplumsal alanlarda virüsün bulaştığımın 

yüksek/hızlı olması ve 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer 

hastalığı, astım, KOAH. kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı 

olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan insanların üzerinde ciddi sağlık 

sorunları oluşturarak insan hayatını tehdit etmesi olduğu; 65 ve üzeri yaşlardaki 

vatandaşlarımız ile yukarıda anılan kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın büyük risk 

altında olmasına rağmen toplumsal hareketliliğin içine girdiği; halka açık alanlarda, 

parklarda bir araya gelmekte, zorunlu olmamalarına rağmen toplu taşıma araçlarında 

seyahat ederek hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından risk oluşturmaya devam 

ettikleri, bu durumun devanı etmesi bahse konu vatandaşlarımızın kendi hayatlarım ve 

toplum sağlığı açısından ciddi risk oluşturarak salgının yayılmasını; vaka sayısı ve tedavi 

gereksinimi arttırarak, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetmesi riski ile toplum sağlığı ve 



kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağından bahisle; 

a. İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve Umuma Hıfzıssıhha Kanunun 27 nci ve 72 

nci maddesi kapsamında, 21.03,2020 tarihi saat 24,00‘den sonra 65 yaş ve üstü 

vatandaşlarımız ile anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın 

ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu 

ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının 

yasaklanmasına; 

b. İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak 

yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın 

mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için vaii/kaymakamların 

başkanlığında, vali/kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve 

kuruluşlarının temsilcileri, İl ve ilçe müftüleri (ayrıca bu dönemde boşta olan din 

görevlisi ve imamların da belirtilen görevleri yerine getirmek maksadıyla 

görevlendirilmesi), yerel yönetimler, A FA D. Kızılay ve ihtiyaç duyulacak sivil 

toplum kuruluşları temsilcilerinden müteşekkil 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek 

Grubu oluşturulmasına, 

c  ilçe kaymakamız tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik vatandaşlarımızın sağlık başta 
olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirlerin 
alınmasına, ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen 
vatandaşlarımızın 112 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilmesine, bu 
çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak 
sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevi i si/ekip ve araç 
görevlendirilmesine, 

 d. Bu kapsamdaki vatandaşlarımızın kullandığı ücretsiz toplu taşıma araçlarının 
ücretsiz olarak kullanmalarının geçici süreyle durdurulmasına, 

 

5. T C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 20.03.2020 tarih ve 71188846/010.06.02-7422 î sayılı 

yazı 2020/8 sayılı Genelgesi gereğince; 

Nikâh işlemleri ile ilgili olarak 

a. İki nikâh merasimi arasında yeterli sürenin bırakılması, her nikâh merasiminden 

sonra salonların havalandırılması ve dezenfekte edilmesine, 

b. Belediye binaları ve belediye nikâh salonları dışında gerekli olmadıkça nikâh 

kıyılmamasına, 

c. Nikâh merasimlerinin yapıldığı yerlerde hastalığın bulaşmasını engelleyecek ve 

sosyal mesafeyi koruyacak biçimde düzenleme yapılmasına, 

Atıkların toplanmasına yönelik olarak; 

d. Çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde 

veya materyalin toplanmasında azami hijyeni sağlamaya yönelik tedbirlerin 

alınmasına, 

e. Bu kapsamda, hususiyetle ambalaj atıklarını gerek ambalaj atığı üreticilerinden 

doğrudan gerekse şehir içindeki cadde ve sokaklardan toplayanlara yönelik olarak 

handeni devanı ettiği sürece maske, eldiven, kıyafet gibi koruyucu ekipman 

temini yönünde gerekli tedbirlerin alınmasına, 



f. Tıbbi atıkların toplanması, taşınması, steril i zasy onu sürecinde daha hassas 

davran ı İm asına, 

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Mülki İdari Amirleri tarafından il/ilçe belediyeleri ile 

işbirliği içinde ilgili Mevzuat Hükümleri çerçevesinde gerekli ça11şmaların/tedbirlerin ivedilikle 

planlanması/uygulanması ve kolluk ve zabıta birimlerimiz tarafından konunun takip edilerek 

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, 

Usulüne göre alınan ve ilan edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru 

görülenlere veya kararlara muhalefet edenlere Umumi Hıfzıssılıha Kanununun 282. 

maddesine göre idari para cezası uygulanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığı'ııa suç 

duyurusunda bulunulmasına, adli ve idari iş ve işlemlerin kolluk kuvvetleri marifetiyle de 

yerine getirilebilmesine, 

İş bu kararda belirtilen tedbir ve sınırlamaların  yayınlandığı andan itibaren yörürlüge 

girmesine. 

 

6- Daha önceki aylarda alınan kararların devamına;    

         Oy birliği ile karar verilmiştir. 

       

 

       BAŞKAN                                              Ü Y E                                      Ü Y E 

    Cengiz ÜNSAL                                  Mustafa ALLAR                Uzm. Dr. İrfan İLTER                  

       Kaymakam                                      Belediye Başkanı                İlçe Sağlık Müdürü V. 

 

 

 

 

         Ü Y E                                                   Ü Y E                                           Ü Y E 

    Nizami ÖZALP                                   H. İlyas ÖZBAŞ                              Samet KARA 

Milli Eğitim Müdürü                              Veteriner Hekim                               Serbest Eczacı 
 



 

 

 

 

 

 

 


