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    T.C. 

DÖRTDİVAN KAYMAKAMLIĞI 

UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ 

 

            DÖRTDİVAN 

TOPLANTI TARİHİ: 01.05.2021 

KARAR SAYISI: 23 

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 01.05.2021 tarihinde saat 18:00’da 

toplanmıştır. 

Yapılan toplantıda: 

26.04.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 

19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’a kadar uygulanmak üzere “tam kapanma” 

kararı alındığı ve tam kapanma döneminde uygulanacak temel usûl ve esasların T.C. İçişleri 

Bakanlığının 27.04.2021 tarih 7576 sayılı Genelgesiyle ve Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 

2021/19, 2021/20 nolu kararlarıyla duyurulduğu, 

Meclisimizin 2021/19 nolu karar ekinde yer alan Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf 

Yerler ve Kişiler Listesinin 47 nci “Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde 10.00-17.00 saatleri 

arasında: Üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman 

faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması kapsamında sadece bu sektörlerin tamamlayıcısı 

durumunda olan işyerlerinin: [Bu işyerlerinin “nace” kodu ile mesleki ve üretim grubu 

bilgilerine sahip olan] ilgili Oda Başkanlığından; belirtilen temel sektörlerin tamamlayıcısı 

durumunda olduğuna dair belge almak, sektörde yaşanan vak’a fazlalığı da göz önünde 

bulundurularak asgari seviyede (1) çalışan bulundurmak, kapısını kapalı tutmak, yalnızca 

ikametgahı ile işyeri arasında en kısa güzergahı kullanmak; konuyla ilgili ihmali veya istismarı 

olan her kişi ve kurum hakkında yasal işlem yapılmak kaydıyla kişi ve mekan yönünden 

kısıtlamalardan muaf tutulmasına,” maddesiyle üretim, imalat, tedarik, lojistik, tarım ve sağlık 

sektörlerinin kesintisiz çalışabilmesi için Küçük Sanayi Sitesinde kısıtlı çalışmaya izin verildiğinin 

hükme bağlandığı, 

Ancak, vak’aların çok fazla olması, sanayi sitesine gelen esnafın da aşırı olması ve salgının 

hızla önüne geçilerek esasen mağdur esnafın da bir an önce iş yerlerini açabilmeleri amacıyla 

Küçük Sanayi Sitesinin tam kapanma günlerinde tamamen kapatılması, Sanayi Sitesi Yönetim 

Kurulunun Danışmanlığında; üretim, imalat, tedarik ulaştırma lojistik ve tarım sektörlerinin 

kesintisiz çalışması için ihtiyacı olanları ilgili esnaf ile buluşturulmak suretiyle ihtiyaçların 

giderilmesi oda başkanlıkları tarafından talep edildiği, görülmüştür. 

Buna göre; 

Vak’aların çok fazla olması, sanayi sitesine gelen esnafın da aşırı yoğunluk oluşturması ve 

salgının hızla önüne geçilerek esasen mağdur esnafın da bir an önce iş yerlerini açabilmeleri 

amacıyla, 

1. Meclisimizin 2021/19 nolu karar ekinde yer alan Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf 

Yerler ve Kişiler Listesinin 47 nci maddesinin iptaline,  

2. Gerek şehir içinde ve gerekse Küçük Sanayi Sitesinde bulunan (2021/19 nolu 

kararımızın diğer maddelerinde muaf olduğu belirtilen işletmelerin dışındaki) iş 

yerlerinin, tam kapanma günlerinde (haksız rekabete yol açmayacak şekilde) sektörün 

de talepleri doğrultusunda tamamen kısıtlanmasına, 
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3. Üretim, imalat, tedarik, ulaştırma, lojistik, sağlık ve tarım sektörlerinin kesintisiz 

çalışabilmesi için ihtiyacı olan kişi ve kurumların Sanayi Sitesi Yönetim Kurulunun 

sorumluluğunda ve danışmanlığında bu kurul tarafından ilgili esnaf ile buluşturulmak 

suretiyle ihtiyaçlarının giderilmesine, 

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, 

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 
 


