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KARAR TARiHi: 02.09.2021 
KARAR NO : 2021/09-2 

DODURGA iL<;:E HIFZISSIHHA KARARLARI 

ilye Umumi Hifzissihha Meclisi; 1593 sayih Umumi Hifzrssihha Kanunu'nun 26. maddesine 
istinaden, Dodurga Kaymakarm Goktug Kaan A YAZ baskanligmda, 02.09.2021 tarihinde saat 10.00'da 
Kaymakamlik Binasi Toplanti Salonunda OLAGANUSTU olarak toplanrms, giindemdeki konular 
gorii~iilmii~ ve asagidaki kararlar almmistir. 

Icisleri Bakanhgmm 31.08.2021 tarihli ve 13807 sayih "PCR Zorunlulugu" konulu Genelgesinde; 
Salgmla miicadelenin basanh bir sekilde si.irdiiriilmesi, vaka, hasta, yogun bakim ve vefat sayilannm asgari 
seviyelere dusilrtllmesi ve salginm olumsuz ekonomik ve sosyal etkilerinin tamamen bertarafedilerek kalici 
ve siirdiirtllebilir normallesmenin saglanmasi acismdan toplumun bazi kesimlerinde mevcut olan asilama 
surecine iliskin tereddiitlerin giderilerek asilamanm toplumsal bagisikhg: saglayacak diizeye getirihnesinin 
bi.iyiik onem tasidrgi vurgulanmakta, bu dogrultuda 20.08.2021 tarihli ve 13441 sayih Icisleri Bakanhgi 
Genelgesinde asilama calismalannm goniillilk esasma gore yilriitiilmeye devam edilmekle birlikte asiya 
karst tereddiit icerisinde olan kesimlerin kaygi ve tereddiitlerini gidermeye yonelik bilgilendirme ve 
rehberlik faaliyetlerine agirhk verilmesi gerektigi ifade edilmekte, 6 Eyliil2021 Pazartesi giiniinden itibaren 
ast sureci tamamlanmayan veya hastahgi gecirrnemis kisilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi 
vatandaslanrmzm toplu olarak bulundugu faaliyetlere katihrnmda ya da ucak, otobiis, tren veya diger toplu 
ulasim araclanyla gerceklestirecekleri sehirlerarasi seyahatleri icin negatif sonuclu PCR testi zorunlulugu 
getirilmesi gerektigi belirtilerek, yine Milli Egitim Bakanhgmca 24 Agustos 2021 tarihinde yayimlanan 
"Kovid 19 Salgmmda Okullarda Almmasi Gereken Onlemler Rehberinde" ogrencilerte bir araya gelmesi 
zorunlu olan asi olmamis ogretmen ve okul cahsanlanndan haftada iki kez PCR testi istenilecegi 
bildirihnektedir. 

Bu kapsamda; 

MADDE: 1 
llce Milli Egitim Mlldilrliiklerince ; ogretmenler, egitim personeli, kantin calisanlan ve ogrenci 

servisi personelinin as: siireclerini tamamlanmis olmasi onerilmekle birlikte basta ogretmenler olmak uzere 
egitim personeli, kantin calisanlan ile ogrenci servislerinin sofor ve rehber personeli gibi ogrencilerie bir 
araya gelecek kisilerin/gorevlilerin asih/gecirilrn i~ hastahk durumunda (Covid 19 hastahgi sonrasi bilimsel 
olarak bagisrk kabul edilen sureye gore) olmamalan halinde; bu kisilerden haftada iki kez PCR testi ile 
taranmalannm istenilmesine ve sonuclann okul idaresi tarafmdan gerekli islemler yapilmak iizere kayit 
altmda tutulmasma, 

MADDE: 2 
PCR negatiftest zorunlulugu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) girmek isteyen ya 

da sehirlerarasi toplu tasima araclanm (ucak, tren, otobtls vb.) kullanacak olan kisilerin; asilama sureclerinin 
tamamlanrnis veya hastahgi gecirmis kisi durumunda olup olmadigmm Hayat Eve Sigar (HES) uygulamasi 
uzerinden kontrol edilmesine, PCR negatif test raporu almalan gerekip gerekmediginin ogrenilmesine, 

MADDE: 3 
A~I sureci tamamlanmayan veya hastahgi gecirrnernis kisilerden, belirli alanlara giriste 

(okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da sehirlerarasi toplu tasima araclanm (ucak, tren, otobus vb.) 
kullanma sirasmda istenilecek PCR negatiftest sonucu islern inin 18 yas ve iizeri vatandaslar icin 
uygulanmasma, 
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MADDE:4 
Konu hakkmda gerekli hassasiyetin gosteriierek basta denetimler olmak uzere uygulamanm 

yukanda belirtilen cercevede eksiksiz bir sekilde yerine getirilmesinin saglanrnasma, uygulamada herhangi 
bir aksamaya meydan verilmemesine, magduriyete neden olunrnamasma, alman onlemlere ve belirlenen 
esaslara aykmhk teskil ettigi tespit edilen eylem ve davranislar ile durumlara sebebiyet verenler hakkmda 
Umumi Hifzrssihha Kanunu, Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuati dogrultusunda gerekli idari islemlerin 
tesis edilmesine ve konusu SUI( teskil eden davramslara iliskin TUrk Ceza Kanununun 195 inci maddesi 
kapsammda gerekli adli islemlerin baslaulmasma, 

MADDE: 5 
Koronaviriisle miicadele kapsammda alman tedbirlere riayet etmeyen gercek ve tiizel kisilere 

uygulanan idari para cezalannm tahsili konusunda ilgili kurum ve kuruluslar tarafmdan gerekli 
hassasiyetin gosterilmesine, 

MADDE: 6 
Alman bu kararlann uygulanmasmm; llce Salgm Denetim Merkezi, kolluk birimleri, ilgili kamu 

kurum ve kuruluslan ile gorevli denetim ekipleri tarafindan titizlikle takip edilerek saglanmasma, 

MADDE: 7 Bu karann bilgi icin Dodurga Kayrnakamhgma, geregi icin Dodurga Belediye Baskanhgma, 
Dodurga Emniyet Amirligine, Dodurga Jandarma Komutanligma, Dodurga Milli Egitim MiidUrliigiine, 
Dodurga Tarim ve Orman Mudttrliigilne gonderilmesine, 

Oy birligi ile karar verilmistir. 
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Sibell;AKAR ACAR 

Ercan ORKEN 

ilc;:e Jandarma Komu ani 
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