KARAR TARiHi : 24.01.2022
KARAR NO

: 2022/01-2

DODURGA iLCE UMUMi HIFZISSIHHA KARARLARI

il<;e Umumi Hifzrssihha MecJisi; 1593 sayih Umumi Hifzissihha Kanunu'nun 26. maddesine
istinaden, Dodurga Kaymakami Goktug Kaan AYAZ baskanhginda, 24.01.2022 tarihinde saat
09.00' da Kaymakamhk Binasi Toplanti Salonunda OLAGANUSTO oIarak toplanrrus, giindemdeki
konular gorii~illmii~ ve asagidaki karariar ahnmisnr.
Olumsuz hava kosullan ve yol muhalefetinden dolayi ilcemize bagh cahsan tiim
kurumlanrmzdaki (saghk cahsanlan haric) engelIi ve hamile personelIerin 24.01.2022 ve
25.01.2022 tarihlerini kapsayacak sekilde 2 gun idari izinli sayilmalarma;
Bu kararm biIgi icin Dodurga Kaymakamhgma, geregi icin Dodurga Belediye Baskanhgina,
Dodurga Emniyet Amirligine, Dodurga Jandarma Kornutanhgma, Dodurga Milli Egitim
Mildiirliigiine, Dodurga TanIO ve Orman Mildiirlilgilne gonderilmesine,

Oy birligi ile karar verilmistir.
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KARAR TARiHi : 24.01.2022
KARAR NO

: 2022/01-3

DODURGA n.cs UMUMi HIFZISSIHHA KARARLARI
Ilce Umumi Hifzissihha Meclisi; 1593 sayih Umumi Hifzissihha Kanunu'nun 26.
maddesine istinaden, Dodurga Kaymakarm Goktug Kaan AY AZ baskanhgmda, 24.01.2022
tarihinde saat 09.00'da Kaymakamhk Binasi Toplanti Salonunda OLAGANUSTO olarak
toplanmis, gundemdeki konular gorli~lilmli~ ve asagidaki kararlar ahnrmstu.

1- PCR testi ile tarama yapilmasma devam edilmesi gerekenler;
· Huzurevi/bakrm evilsevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin asisiz veya son 180 gun icinde
hastahgi gecirmemis cahsanlan,
· Belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hiikiimliiler,

· Yurtdisma seyahat edecek kisiler
dogrultusunda),

(Seyahat

edilecek ulkenin belirledigi kurallar

· A~lSlZ veya asi surecini tamamlamayan ve son 180 gun icinde hastahgi gecirmemis kisilerden
ucak ile sehirlerarasi seyahat edecekler,
II- PCR testi ile tarama yapilrnasma gerek olmadigi degerlendirilenler;
· A~lSlZ veya asi surecini tamamlamayan ve son 180 gun icinde hastahgi gecirmemis kisilerden,
- Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katilmadan once,
- Milli Egitim Bakanhgi okullarmda gorev yapmakta olan personel (ogretmen, servis soforu,
temizlik personeli vb.),
- Tum kamu ve ozel isyerlerinde cahsanlar,
- Kamu ve ozel kurumlar tarafmdan duzenlenen ogrenci kamplarma kanlacak kisiler.olarak
belirlendigi ifade edilmektedir.
Bu cercevede Ilcemizde;
MADDE 1- A~lS1Z veya asi surecini tamamlamayan ve son 180 gun icinde hastahgi gecirmemis
kisilerin yurt icinde ucakla gerceklestirecekleri sehirlerarasi seyahatler icin azami 48 saat once
yapilmis negatif sonuclu PCR testi istenilmesine devam edilmesine,
MADDE 2- Havayolu yolcu tasunacihgr yapan firmalarca ucaga kabul oncesinde HES kodu
lizerinden asih/gecirilmis hastahk veya azami 48 saat once yapilmis negatif PCR testi
sorgulamasmm yapilmasma,
MADDE 3- Hastahgi gecirmemis veya asih degil veya negatif PCR testi yok ise bu kisilerin
seyahatine miisaade edilrnemesine,
MADDE 4- Konu hakkmda gerekli hassasiyetin gosterilmesine, uygulamada herhangi bir
aksakhga meydan verilmemesine ve magduriyete neden olunmarnasma, alman kararlara ve
belirlenen esaslara uyulmasma, alman onlemlere ve belirlenen esaslara aykmhk teskil ettigi

tespit edilen eylem ve davranislar ile durumlara sebebiyet verenler hakkmda Umumi
Hifzissihha Kanunu, Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuati dogrultusunda gerekli idari
islemlerin tesis edilmesine ve konusu sue teskil eden davramslara iliskin TUrk Ceza Kanunu
kapsammda gerekli adli islemlerin baslanlmasma,
MADDE 5- Koronavirusle mucadele kapsammda alman tedbirlere riayet etmeyen gercek ve
tuzel kisilere uygulanan idari para cezalarmm tahsili konusunda ilgili kurum ve kuruluslar
tarafmdan gerekli hassasiyetin gosterilmesine,
MADDE 6- Bu karann bilgi icin Dodurga Kaymakamhgrna, geregi icin Dodurga Belediye
Baskanhgina, Dodurga Emniyet Amirligine, Dodurga Jandanna Komutanhgina, Dodurga Milli
Egitim Mudiirhigilne, Dodurga Tanm ve Orman Mudurlugune gdnderilmesine,

Oy birligi ile karar verilmistir.
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KARAR TARiHi : 24.01.2022
KARARNO

: 2022/01-4

DODURGA iLC';E UMUMi HIFZISSIHHA KARARLARI

tlye Umumi Hifzissihha Meclisi; 1593 sayih Umumi Hifzissihha Kanunu'nun 26.
maddesine istinaden, Dodurga Kaymakarm Goktug Kaan AYAZ baskanhginda, 24.01.2022
tarihinde saat 09.00'da Kaymakarnhk Binasi Toplanti Salonunda OLAGANOSrO olarak
toplanmis, gundemdeki konular gorusulmus ve asagidaki karar1ar almmistir.
MADDE 1- Konak1ama tesisleri, yerne-icme yerleri gibi yerlerde canh icra edilen1er de dahil
olmak iizere miizik yaymlarmm saat 24:00'e kadar yapilabilecegine,
MADDE 2- Nikah ve dtigun merasimlerinde canh muzik icrasi da dahil olmak iizere muzik
yaymmm saat 24:00'e kadar yapilabilecegine,
MADDE 3- Covid-19 salgmmm yeni yaryantiyla (Omicron) mucadele kapsammda, tedbirlerin
titiz1ikle uygulanmasmm, salgmm yayihm hizmm kontrol altmda tutulabilmesi icin son derece
onemli oldugu icin konu hakkmda gerekli hassasiyetin gosterilmesine, miizik yaymlanna iliskin
saat kisitlamalan uygulamasma kararlihkla devam edilmesine, uygulamada herhangi bir
aksakhga meydan veri1memesine ve magduriyete neden olunmamasina, ahnan kararlara ve
be1ir1enen esas1ara uyulmasma, a1man onlemlere ve belirlenen esaslara aykmlik teskil ettigi
tespit edilen eylem ve davraruslar i1e durumlara sebebiyet veren1er hakkmda Umumi
Hifzissihha Kanunu, Kabahatler Kanunu ve ilgi1i mevzuati dogrultusunda gerek1i idari
islernlerin tesis edilmesine ve konusu sue teskil eden davraruslara iliskin TUrk Ceza Kanunu
kapsammda gerek1i ad1i islernlerin baslatilmasma,
MADDE 4- Koronavirusle miicadele kapsammda alman tedbirlere riayet etmeyen gercek ve
tiize1 kisilere uygu1anan idari para ceza1armm tahsili konusunda ilgi1i kurum ve kuruluslar
tarafmdan gerekli hassasiyetin gosterilmesine,
MADDE 5- Bu kararm bilgi icin Dodurga Kaymakamligma, geregi icin Dodurga Be1ediye
Baskanhgina, Dodurga Emniyet Amirligine, Dodurga Jandarma Komutanhgma, Dodurga Milli
Egitim MiidiirlUgiine, Dodurga Tanrn ve Orman MiidiirlUgUne gonderilmesine,

Oy birligi i1e karar verilrnistir.
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