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T.C.                                                                                                                             

  DÖRTDİVAN KAYMAKAMLIĞI  

 UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ 

  

DÖRTDİVAN 

 

TOPLANTI TARİHİ: 09.03.2021 

KARAR SAYISI: 12 

 

 
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 09.03.2021 tarihinde saat 18:00’da toplanmıştır. 

Yapılan toplantıda: 

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak, salgının 

yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski 

yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziksel mesafeyi koruyabilmek amacıyla pek 

çok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği, 

 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 1 Mart 2021 tarihli toplantısında alınan kararlarla 

kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan, illerin belirlenmiş kriterler 

doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 gruba ayrıldığı ve il bazlı 

tedbirlerin bu risk gruplarına belirlendiği yeni bir sürece geçildiği, 

 

Görüşülmüştür. 

 

Bu doğrultuda T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 08.03.2021 tarih ve 4113 sayılı 

genelgeleri gereğince; salgınla mücadele sürecinde alınan tüm tedbirlerde göz önünde 

tutulan üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi açısından önem arz 

eden ulaşım faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet 

yaşamaması amacıyla; 

 

1. Yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı 

Bakanlığınca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde 

kayıtlı olan taşıtlarda, başta HES kodu sorgulaması zorunluluğu olmak üzere 

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen 

tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında 

yolcu kabul edebilmesine, 

 

2. İlimiz risk gruplandırmasında çok yüksek risk grubuna girmediği süre boyunca 

terminal ve gar binalarında bulunan yeme-içme (lokanta, restoran, kafeterya, 

pastane vb.) yerlerinin, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma 

Rehberinde yer alan tedbirlere uymak kaydıyla, İlçe Umumi Hıfzıssıhha 

Meclisimizin 2020/49 ve 2021/09 nolu kararlarla getirilen açılış-kapanış saatlerine 

bağlı olmaksızın işyeri açma ve çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine 

uygun şekilde faaliyet gösterebilmelerine, 
 

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

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 
 


