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Ilçe Hıfzıssıhha Komisyonu 16/0112022 gtinü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali
KARATEKELİ Başkanhğında toplanarak aşağıda isimleri ve imzalan bulunan üyelerden
teşekkül etmiş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alınmıştır.

Aşısrz ve aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 giin içinde hastahğı geçirmemiş
kişilerin, belirli alanlara (konser, sinema, tiyatro, okullar vb.) girişlerinde veya toplu ulaşım
araçlanyla seyahatlerinde azami 48 saat öncesine ait negatif PCR testi ibrazına dair
uygulamaya yönelik; Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdiirlüğü'ni.in 14.01.2022 tarih
149-82 sayılı yazısı ve İçişleri Bakantığının 15.01.2022 Iat'ıh 22954 sayılı Genelgesi
doğrultusunda 2022/02 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Karan alınmıştı.

Sağlık Bakanhğı Halk Sağhğı Genel Müdiirlüğilntln 15.01.2022 tarih 149-83 sayılı
yazısında yanlış anlamalan gidermek için Sağlık Bakanlığı Halk Sağhğı Genel
Müdilrlüğü'nün 14.01.2022 tarih 149_82 sayılı yazının gi.incellenmesine ihtiyaç duyulduğu
bildirildiğinden İçişleri Bakanhğ ınıı 16.01.2022 t^ih 22955 saylı "Uçak Seyahatlerinde
PCR Testi Uygulaması" konulu Genelgeleri ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72
nci maddeleri uyannca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

l. Aşağıdaki durumlarda/kişilerde PCR testi ile tarama yapılmasını;

o Huzurevi/bakm evi/sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız ve ya son 180 giiııı
içinde hastahğı geçirmemiş çalışanlan,

o Belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tufuklu ve hfüiirnlüler,

o Yurtdışrna seyahat edecek kişiler (Seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar
doğrultusunda),

. Aşısız veya aş! silıecini tamamlıımayan ve son l80 gün içinde hastalığı geçirmemiş
kişilerden uçak ile şehirlerarası seyahat edecekler,

2. Aşağıdaki durumlarda/kişilerde PCR testi ile tarama yaprlmasına gerek
olmadığına;

. Aşısız veya aşı sürecini tamaml:ımayan ve son 180 giin içinde hastalığı geçirmemiş
kişilerden,

Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere kahlmadan önce,

- Milli Eğitim Bakanlığı okullannda görev yapmakta olan personel (öğretmen, servis
şoftiğ temizlik personeli vb.),



- Tiiırn kamu ve özel işyerlerinde çalışanlar,

- Kamu ve özel kurumlar tarafindan diizenlenen öğrenci kamplanna katılacak kişiler,

3- Aşısız veya aşr siirecini tamamlamayan ve son 180 gtin içinde hastahğı geçirmemiş
kişilerin yurt içinde uçakla gerçekleştirecekleri §eyahatler için azami 48 saat önce yapılmış
negatif sonuçlu PCR testi istenilmesine devam edilmesine,

4- Havayolu yolcu taşımacılığı yapan firmalarca uçağa kabul öncesinde HES kodu
iizerinden aşılı/geçirilmiş hastalık veya azaırıi 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi
sorgulamasrnın yapılmasına,

5- Hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin
seyahatine müsaade edilmemesine,

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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Yukarıdaki kararlar ile ilgili uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi
ve mağduriyete neden olunmaması, alınan karaılara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden
dawanrşlara ilişkin Türk Ceza Kanununun l95 inci maddesi kapsamında gerekli adli
işlemlerin başlatılmasına;
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