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DODURGA

iU;E HIFZSIHHA KARARLARI

ilye Umumi Hrfzrssihha Meclisi; 1593 sayih Umumi Hifzrssihha Kanunu'nun 26. maddesine
istinaden, Dodurga Kaymakarm Goktug Kaan AYAZ baskanhgmda, 01.09.2021 tarihinde saat 10.00'da
Kaymakamhk Binasi ToplantI Salonunda OLAGANOSTO olarak toplanrms, giindemdeki konular
gorusulmus ve asagidaki kararlar ahnrrusnr,

Icisleri Bakanhgimn 20.08.2021 tarihli ve 13441 sayih "Bazi Faaliyetler Icin PCR Zorunlulugu"
konulu Genelgesinde; Koronaviriis (Covid-19) salgmmm toplum saghg; ve kamu duzeni acisindan
olusturdugu riskin asgari seviyeye dusurulmesi icin salgmla mucadele siirecinin temel prensipleri olan
temizlik, maske ve mesafe kurallaruun yam sira salgmla miicadelede elimizdeki en guclu unsurun
gonulluluk esasma gore yurutulen asilama faaliyetleri oldugu, ulkemizde asilama cahsmalannda buyuk
mesafe almrms oldugu, asi programma dahil edilenler baz almdigmda birinci doz asilamada % 73, ikinci
doz asilamada ise % 55,5 duzeyine ulasildrgi, asilarna faaliyetlerinde onernli bir ivmenin yakalandigi,
bu donemde asilama sureclerini tamamlarms kisilerde salgm kaynakh vaka, hasta ve vefat sayilanrnn
oldukca dusuk seviyelerde oldugunun goriildiigii belirtilerek, onumuzdeki donemde de salgmla
mucadelenin basanh bir sekilde surdurulmesi, vaka, hasta, yogun bakrm ve vefat sayilanmn asgari
seviyelere dusurulmesi ve salgmm olumsuz ekonomik ve sosyal etkilerinin tamamen bertaraf edilerek
kahci ve surdurulebilir norrnallesmenin saglanrnasi acismdan toplumun bazi kesimlerinde mevcut olan
asilamaya iliskin tereddiitlerin giderilerek asilamarnn toplumsal bagisikhgi saglayacak diizeye
getirilmesinin giderek onem kazandigi, bu dogrultuda, Saym Cumhurbaskamrmzin baskanhgmda 19
Agustos 2021 tarihinde toplanan Cumhurbaskanhgi Kabinesinde salgmm iilkemizdeki seyri, asilama
faaliyetlerinde kat edilen mesafe, yerli asi gelistirilmesine yonelik cahsmalar ve asilama faaliyetlerine
iliskin toplumun bazi kesimlerinde gozlenen tereddut konularmm Saghk Bakanhgi ve Koronavirils
Bilim Kurulunun tavsiyeleri goz onunde bulundurularak ele almdigi ve konuyla ilgili tedbirlerin hayata
gecirilmesine karar verildigi ifade edilmektedir.
Bu kapsamda ilcemizde ;
MADDE 1- Asrlarna cahsmalan gonulluluk esasma gore vurutulrneve devam edilmekle birlikte a~lya
kars: tereddut ic;:erisinde olan kesimlerin kavgi ve tereddutlerini gidermeye vonelik bilgilendirme ve
rehberlik faaliyetlerine Kaymakamllk koordinasyonunda

aglrllk verilmesine, bu amac;:la ilgili kamu

kurum ve kuruluslanrun, yerel vonetimlerin. sivil toplum kurulustanmn, muhtarlann ve kanaat
onderlerinin katrhrm ve destegivle genis tabanh calisrnalann yurutUlmesine,
MADDE 2- 6 Eylul 2021 Pazartesi gununden itibaren a~1 olmayan kisilerin: konser, sinema ve tiyatro
gibi kisilerin toplu olarak buhmdugu faaliyetlere katrlrrnrnda negatif sonuclu PCR testi zorunlulugunun
getirilmesine, bu c;:erc;:evede isletrnecller/organlzatorler tarafmdan etkinliklere giriste HES kodu
uzerinden kisilerin a~lIl/gec;:irilmi~ hastahk (Covid-19 hastahgi sonrasi bilimsel olarak bagl~lk kabul
edilen sureve gore) veya azami 48 saat once vapilmrs negatif PCR testi sorgularnasi vapilmasma,

ki~i

hastahg: gecirrnernls veya a~11I degil veya negatif PCR testi yok ise etkinlige katilrnasma musaade
edilmemesine,
MADDE 3- A~ISIZ veya hastahg: gecirrnemis kisilerin: ozel arac;: haric ucak, otobus, tren veya diger toplu
ulasrrn arac;:lanyla gerceklestirecekleri sehirlerarast seyahatler icin de negatif sonuclu PCR testi
bulundurmasma, bu c;:erc;:evede 6 EylUl 2021 Pazartesi gununden itibaren seyahat firmalannca araca
kabul asarnasmda HES kodu uzerinden ki~iler'n a~lh/gec;:irilmi~ hastahk (Covid-19 hastahgi scnrasi

bilimsel olarak bagl~lk kabul edilen sureve gore) veya azami 48 saat once vapilrms negatif PCR testi

sorgulamasi vapilmasma. ki~i nastalrg: gecirmernis veya a~1I1 degil veya negatif PCR testi yok ise bu
kisilerln seyahatine musaade edilmemesine,

MADDE 4- Salgrn sureci ile birlikte mesafe kurah dogrultusunda imtina edilen sanlma ve tokalasma
benzeri

davrarnslann

6zellikle

son

donernde

toplum

ie;:erisinde

vavgmlastiguun

g6ruldugu,

kultUrumuzun bir parcasi olmakla birlikte salgmla miicadele surecinde salgirun vavihrmm artiran

tokalasrna/sanlma gibi faaliyetlerden bir muddet daha uzak durutmasimn oneminin vatandaslara
hanrlanlmasma vonelik cahsmalarrn Kaymakamhk koordinasyonunda surdurulmesine,

MADDE 5- Konu hakkrnda gerekli hassasiyetin gosterilerek basta denetimler olmak uzere uvgulamarun
yukanda belirtilen cercevede eksiksiz bir sekilde verine getirilmesinin saglanmasma uygulamada
herhangi bir aksamaya meydan verilmemesine, magdurivete neden olunmamasma, a/man 6nlemlere
ve belirlenen esas/ara ayklnllk teskil ettigi tespit edilen eylem ve

davraruslar ile durumlara sebebiyet

verenler hakkrnda Umumi Hifzrssrhha Kanunu, Kabahatler Kanunu ve i1gili mevzuatt dogrultusunda
gerekli idari islemlerfn tesis edilmesine ve konusu sue teskll eden davramslara iliskln Turk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsammda gerekli adli islemlerln baslatrlmasma,

MADDE 6- Koronavirusle mucadele kapsarrunda alman tedbirlere ria yet etmeyen gercek ve tuzel
ki~ilere uygulanan idari para cezalanmn tahsili konusunda ilgili kurum ve kuruluslar taraftndan gerekli

hassasiyetin g6sterilmesine,

MADDE 7- Bu karann bilgi rem Dodurga Kaymakamhgma, geregi rein Dodurga Belediye
Baskanhgina, Dodurga Emniyet Amirligine, Dodurga Jandarma Komutanhgma, Dodurga Milli
Egitim Mudurlugune, Dodurga Tarim ve Orman MUdUrlUgilne gonderilmesine,
Oy birligi ile karar almmrst.r.
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