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T.C.                                                                                                                              

DÖRTDİVAN KAYMAKAMLIĞI                                                                                     

UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ 

  

 

DÖRTDİVAN 

 

TOPLANTI TARİHİ: 03.03.2021 

KARAR SAYISI: 10 

 

 
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 03.03.2021 tarihinde saat: 11:00’da 

toplanmıştır. 

Yapılan toplantıda: 

Koronavirüs salgınıyla mücadelede virüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla alınan 

tedbirler kapsamında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 04.11.2020 tarih 45 nolu, 01.12.202 

tarih 49 nolu, 08.12.2020 tarih 52 nolu kararları ile bazı iş yerlerinin açılış ve kapanış saatlerine 

sınırlamalar getirildiği, 

Vaka sayılarında yaşanan düşüş ve salgının seyrinde görülen yavaşlama üzerine 1 Mart 

2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Kabine’de; halihazırda 

uygulanmakta olan tedbir ve kuralların illerin risk grubuna göre kademeli olarak esnetilmesi 

kararlaştırılarak kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esasların belirlendiği, 

T.C. Sağlık Bakanlığınca tespit edilen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, 

yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir seviyeleri belirlenmiş, İlimizin de 

içinde bulunduğu yüksek risk grubu illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi 

yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında 

%50 kapasite ile müşterilerine iş yerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkânı getirildiği, 

Görüşülmüştür. 

Bu doğrultuda; 

1. T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 03.03.2021 tarih 3668 sayılı yazısı gereğince; 

 
Daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan iş yerlerinin de (bakkal, 

market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı 

vb.) açılış-kapanış saatlerinin 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlenmesine, 

 

 
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, 
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İşbu 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 

 

 

      

 

 

       

 

         

    

         Erdal BAL                   Tuncer KESER   Dr.Sinan YILDIZ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     Cengiz KEF               Oktay KARAOĞLU                      Ömer SEZGİN 

  İlçe Jandarma Komutanı              İlçe Emniyet Amir V.          Serbest ECZACI 
 
 


