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DODURGA iL<;E HIFZISSIHHA KARARLARI 

ilye Umumi Hrfzrssihha Meclisi; 1593 sayrh Umumi Hifzissrhha Kanunu'nun 26. maddesine 
istinaden, Dodurga Kaymakami Goktug Kaan AYAZ baskanhgmda, 17.09.2021 tarihinde saat 
1O.OO'da Kaymakamhk Binasi Toplanti Salonunda OLAGANUSTV olarak toplanmis, 
giindemdeki konular gorii~iilmU~ ve asagrdaki kararlar almrnistir. 

Icisleri Bakanhgmm 14.09.2021 tarihli ve 14644 sayih "Gecici Olarak Bulunulan Yerlerde 
izolasyon Kosullan" konulu Genelgesinde; yiiksek bulasrcihgi nedeniyle toplum saghg: acisindan 
ciddi risk olusturan Koronavirus salgrruyla mucadele siirecinde PCR test sonucu pozitif olanlann 
uygun kosullarda izolasyona almmalanmn salgmm yayihrmm kontrol altinda tutma acismdan 
bUyiik onem ta~Idlgl belirtilerek, Saghk Bakanlrginca yayimlanan "Ternash Takibi, Salgm 
Yonetimi, Evde Hasta izlerni ve Filyasyon Rehberi "ne gore, gostermis oldugu semptomlara 
gore hastaneye yatisma gerek goriilmeyen pozitif vakalann ikametlerinde izolasyona tabi 
tutulmalan gerektigi, ate yandan cesitli sebeplerle (ynksekogretim, calisma, gezi vb.) geclci olarak 
bulundugu yerlerde PCR test sonucu pozitif oldugu anlasilan ve izolasyona ahnacagr herhangi 
bir yeri bulunmayan kisilerm; il merkezinde Valilik, ilcelerde Kaymakamhklarca belirlenen 
yerlerde izolasyona tabi tutulmalan ve filyasyon ekiplerince takiplerinin yapilmasmm salgrnm seyri 
acismdan elzem bir durum olusturdugu ifade edilmektedir. 

Bu kapsamda llcemizde; 

MADDE 1- Gecici olarak bulundugu yerde PCR test sonucu pozitif oldugu anlasilan kisilerin 
izolasyon siireclerini gecirmek iizere ozel araclanyla (toplu tasima vasttalan kesirJikle 
kullamlmayacaktir) asil ikarnetlerine donmelerlne yolculuk sirasinda sair sebeplerle (mola vb.) 
diger kisilerle temas etmeyecegine yonelik taahhutte bulunmasi kosuluyla izin verilmesine, 

MADDE 2- Asil ikametlerine gidemeyecek durumda olan kisiler icin ise ilimiz merkezinde 
bulunan ve resmi kurum ve kuruluslara ait turn misafirhane vb. tesislerin, ilcemizde Kaymakamhk 
tarafmdan belirlenecek yerlerin bu kisilerin izolasyon siireclerini gecirrnek/tamamlatmak iizere 
kuIlarnlmasma, 

MADDE 3- Ilcemizde belirlenen yerlerdeki konaklama bedellerinin, izolasyona tabi tutulan 
kisilerce karsilanmasma, ancak yapilacak gelir tespitine gore konaklama bedelini 
karsilayamayacak durumdaki kisilere ait giderlere Sosyal Yardunlasma ve Dayamsma 
Vakdlarmca destek saglanmasma, 

MADDE 4- Ilcemizde karantina oteli belirlenmesi gereken durumlarda Kaymakamhkgumzca; 
izolasyon kosullanru saglamak kaydryla ekonornik acidan en avantajh yerlerin secilmesine, 

MADDE 5- lzolasyon kosullanru ihlal etmesi nedeniyle zorunlu izolasyona tabi tutulacak kisilerin 
ilcemizde tespit edilen misafirhane/konaklama tesisilkarantina oteli gibi yerlere konaklama 
bedelini kendileri odernek kaydiyla kabul edilmesine, 



MADDE 6- Gecici olarak bulundugu yerlerde PCR test sonucu pozitif oldugu anlasilan ve
 
izolasyona almabilecegi herhangi bir yeri bulunmayan kisilerin izolasyona tabi tutulmalan icin
 
belirlenen misafirhane/konaklama tesisilkarantina oteli gibi yerlere;
 
a) Ziyaretci kabul edilmemesine,
 
b) Giivenlik onlemlert icin yeteri kadar guvenlik/kolluk personeli gorevlendirilrnesine,
 
c) izolasyona tabi tutulmasi kararlastirilan kisilerin saghk durumlanrn goziemlemek ve buralarda
 
gorevli personelin salgmla miicadelede belirlenen tedbirlere uygun cahsmasmi saglamak iizere
 
yeterli saghk personeli gorevlendirilmesine,
 

MADDE 7- Konu hakkmda gerekli hassasiyetin gosterilerek basta denetimler olmak iizere
 
uygulamarun yukanda belirtilen cercevede eksiksiz bir sekilde yerine getirilmesinin saglanmasma,
 
uygulamada herhangi bir aksamaya meydan verilmemesine, magduriyete neden olunmamasma,
 
alman onlemiere ve belirlenen esaslara aykinhk 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 sue teskil eden
 
davramslara iliskin TUrk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsammda gerekli adli islemlerin
 
baslatilmasma,
 

MADDE 8- Koronavirusle mucadele kapsammda alman tedbirlere riayet etmeyen gercek ve tiizel
 
kisilere uygulanan idari para cezalarmm tahsili konusunda ilgili kurum ve kuruluslar tarafmdan
 
gerekli hassasiyetin gosterilmesine,
 

MADDE 7- Bu kararm bilgi icin Dodurga Kaymakamhgina, geregi rem Dodurga Belediye
 
Baskanligma, Dodurga Emniyet Amirligine, Dodurga Jandarma Komutanhgma, Dodurga Tanrn
 
ve Orman MUdUrlUgUne gonderilmesine,
 

UVE 

Sibel C;:AKAR ACAR 

i1c;:e Emniyet Amirl 

Ercan ORKEN 

Grda Tarim Hayv. Mud 

[lee Jandarma Kornutaru 

Oy birligi ile karar almrmstir. 


