
KARAR TARiHi: 04.03.2022 

KARAR NO : 2022/04-1 

DODURGA iL~E UMUMi HIFZISSIHHA KARARLARI 

Ilce Umumi Hifzissihha Mec1isi; 1593 sayih Umumi Hifzissihha Kanunu'nun 26. 
maddesine istinaden, Dodurga Kaymakarrn Goktug Kaan AYAZ baskanhginda, 04.03.2022 
tarihinde saat 09.00'da Kaymakamhk Binasi Toplanti Salonunda OLAGANOSTO olarak 
toplanrms, gunderndeki konular gorusulmus ve asagidaki kararlar almrmstir. 

MADDE 1- UYGULAMADAN KALDIRILAN HOKOMLER; 

1.1- lcisleri Bakanhgmm ilgili Genelgelerinde; maske kullarurm, HES kodu sorgulamasi ve 
negatifPCR test sonucu ibrazi istenilmesine dair hukumlerin uygulanmasmm 03.03.2022 tarihi 
itibariyIe sonlandmlmasma, 

MADDE 2- MASKE KULLANIMI; 

2.1- Bundan boyle acik alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildigi ve uygun havalandirma 
kosullannm bulundugu kapah yerlerde maske kullanma zorunlulugunun uygulanmamasma, 

2.2- Ote yandan yeni bir karar ahnmcaya kadar; okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kisiler 
arasmda gerekli sosyal mesafenin saglanamadigi kapah yerler ile otobus, minibus gibi her tiirlii 
toplu ulasim araclannda (sehirlerarasi dahil) maske kullamm zorunlulugu uygulanmasma 
devam edilmesine, 

MADDE 3-HES KODU UYGULAMASINA SON VERiLMESi; 

3.1- Ahsveris merkezleri (AVM), tiyatro, hah saha gibi belirli alanlara girecek veya otobus, 
tren, ucak gibi toplu ulasim araclanm kullanacak kisilere yonelik HES kodu sorgularnasi 
yapilmasi uygulamasmm 03.03.2022 tarihi itibariyle sona erdirilmesine, 

MADDE 4- PCR TESTi; 

4.1- A~lSlZ veya asi surecini tamamlamayan ya da son 180 gun icinde hastahgi gecirrnemis 
kisilerden ucakla seyahat gibi durumlarda istenilen negatif PCR test sonucu ibrazi istenilmesi 
uygulamasma 03.03.2022 tarihi itibariyle son verilmesine ve bundan boyle Saghk Bakanhgmm 
03.03.2022 tarihli ve 377 sayili yazisi dogrultusunda hastahk belirtisi olmayan kisilerden PCR 
testi istenilmemesine; 



MADDE5- SINIR KAPILARINDAKi UYGULAMA ESASLARI 

Saghk Bakanhginm 03.03.2022 tarihli ve 389 sayih yazisi dogrultusunda 03.03.2022 
tarihinden itibaren simr kapilanndan ulkernize giriste uygulanacak usul ve esaslar: 

5.1- Hava yolu ile simr kapilanndan tilkemize girislerde; Dunya Saghk Orgutu veya ulkemizce 
acil kullamm onayi verilmis asilardan en az iki doz (Johnson & Johnson icin tek doz) 
yaptirdiklanm ve son dozdan en az 14 gun gectigini veya ilk PCR pozitiftest sonucunun 28. 
gununden baslamak uzere son 6 ay icinde hastahgi gecirdigine dair ilgili ulke resmi 
otoritelerince duzenlenen belgeyi ibraz edenler veya son 72 saat icinde almrms negatifPCR test 
sonucu ibrazi veya son 48 saat icinde almrms negatif hizh antijen testi ibraz eden kisilere 
karantina tedbiri uygulanmamasma, 

5.2- Kara, deniz ve demiryolu snur kapilanndan tilkemize giris yapacak kisilerden herhangi bir 
belge istenilmemesine, 

5.3- 12 yas altmdaki cocuklann ulkemize girislerde PCRIAntijen test raporu ile asi sertifikasi 
uygulamalarmdan muaf tutulmasma, 

MADDE 6- Bu karann bilgi icin Dodurga Kayrnakamhgina, geregi rem Dodurga Belediye 
Baskanhgina, Dodurga Emniyet Arnirligine, Dodurga Jandarma Komutanhgma, Dodurga Milli 
Egitim Mudurlngune, Dodurga Tarim ve Orman Mtldtlrlllgtine gondetilmesine, 

Oy birligi ile karar verilmistir. 
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