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    T.C. 

DÖRTDİVAN KAYMAKAMLIĞI 

UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ 

 

            DÖRTDİVAN 

TOPLANTI TARİHİ: 29.04.2021 

KARAR SAYISI: 21 

 

Dörtdivan İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 24.04.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 26. Maddesi gereğince Kaymakam V. Okan AYAZ’ ın başkanlığında, 

aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin katılımları ile 29 .04.2021 tarihinde saat 22:00’da 

toplanmıştır.  

Yapılan toplantıda: 

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 29.04.2021 tarih 59362 sayılı genelgesi 

gereğince; 

Covid-19 salgınının önlenmesine yönelik Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun 

önerileri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde 

alınan kararlar doğrultusunda; hali hazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni 

önlemlerin eklenerek tam kapanma dönemine geçildiği,  

T.C. İçişleri Bakanlığının 27.04.2021 tarih ve 7576 sayılı genelgesi ile Umumi Hıfzıssıhha 

Meclisimizin 2021/28, 2021/29 nolu kararlarıyla mevcut tedbirler kapsamında kısıtlamalardan 

zorunlu kamu hizmetlerini sürdürenlere, üretim, güvenlik, sağlık ve sosyal hizmet alanı gibi bazı 

çalışma alanlarına muafiyet sağlandığı, 

 Bu doğrultuda T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca izni verilen ve denetlenen özel 

kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin tam kapanma döneminde, ancak 

kısıtlamalardan muaf olanların çocuklarının bakım ve gözetim ihtiyaçlarının güvenli bir ortamda 

sağlanabileceği görüşülmüştür.  

Buna göre, tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri süresince; 

1. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde 

belirtilen “Kreşlerde, Gündüz Bakımevlerinde ve Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında 

Alınması Gereken Önlemler” ile T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca daha 

önceden yayınlanan Covid-19 tedbirlerinin uygulanmasına hassasiyetle devam 

edilmesi ve zorunlu kamu hizmeti, üretim, güvenlik, sağlık ve sosyal hizmet alanı gibi 

çalışma alanlarında kısıtlamalardan muaf olanların çocuklarının bakım ve gözetim 

ihtiyaçlarının karşılanması kaydıyla, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk 

kulüplerinin faaliyetlerine devam etmesine, 

 

2. Bununla birlikte tam kapanma sürecinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 

ilçemiz genelinde görev alanında hizmet verecek kuruluşlarda çalışmakta olan 

personel için sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında 

olduklarını belgeleme işlemlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce 

yapılmasına, 

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

görülenlere veya kararlara muhalefet eden gerçek şahışlara, işyerlerine, tüzel kişilere ve 

işverenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi, TCK’nun 195 inci maddesi, 
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ayrıca ilgili mevzuatın ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, idari cezaların Dörtdivan 

Kaymakamlığınca uygulanmasına, acil ve zorunlu durumlarda kolluk kuvvetleri (İlçe Emniyet 

Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı) marifetiyle de yerine getirilebilmesine, 

 

İş bu kararda belirtilen tedbir ve sınırlamaların yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe 

girmesine,  

Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir. 

 

 

 

   

       Okan AYAZ              Hamza EFE 

      Kaymakam V.       İlçe Belediye Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Dt.Cansu Rabia KOÇ                Vet.Hek. Mustafa GÜNAYDIN 

 İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı      İlçe Tarım ve Orman Müdürü 

 

 

     

 

 

     

 

 

         Muhlis EVCİMEN                     Tuncer KESER      Dr.Sinan YILDIZ 

    İlçe Milli Eğitim Müdürü V.       İlçe Özel İdare Müdürü V.         İlçe Müftüsü 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

         Cengiz KEF                        Emin GENCER        Ömer SEZGİN  

İlçe Jandarma Komutanı                    İlçe Emniyet Amir V.        Serbest ECZACI 
 


