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iı-,cE HIFZISSIHHA KOMİSYON KARARI

İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 20l08l202l gtinü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali
KARATEKELİ Başkanlığnda toplanarak aşağıda isimleri ve imzalan bulunan üyelerden
teşekkül etmiş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile ahnmıştır.

Koronaviriis (Covidl9) salgmınrn toplum sağlığı ve kamu diizeni açısından

oluşhuduğu riskin asgari seviyeye d§ürülmesi için salgınla mücadele siirecinin temel

prensipleri olan temizlih maske ve mesıfe kurallannrn yaıır sıra salgınla mücadelede

elimizdeki en güçlü unsur gönüllülü esasrna göre yiirütülen aşılama faaliyetleridir.

Aşılama faaliyetlerinde önemli bir ivmenin yakalandığı bu dönemde Sayın

cumhurbaşkanımızın başkanlığında 19 Ağustos 2021 tarihinde toplanarı cumhurbaşkınhğ

Kebinesinde salgının ülkemizdeki seyri, aşılama faaliyetlerinde kat edilen mesafe, yerli aşı

geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve aşılama faaliyetlerine ilişkin toplumun bazı

kesimlerinde gözlenen tereddüt konulan Sağlü Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun

tavsiyeleri göz öniinde bulundurularak içişleri Bakanlığmın 20.08.2021 tarih ve 1344l sayılı

Genelgesi ile Umumi llrfzssıhha Kanununırn 27. ve 72. maddeleri uyannca aşağıdaki kararlar

alınmıştır.

1. Aşılama çalışmalan gönüllülük e§ısını göre yiirütülmeye devam edilmekle birlikte

aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik

bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine ğrlık verİlerek valilİk ve kaymakarnlıklann

koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kııruluşlanrun, yerel yönetimlerin, sivil toplum

kuruluşlannrn, muhtarlann ve kanaat önderlerinin katılımı ve desteğiyle geniş tabanlı

çalışmalar ytiırütiilecektir.

2. 6 Eytül 202l Pazırtesi giiniinden itibaıen aşı olmayan kişilerin; konser, sinena ve

tiyıtro gibi vatandaşlanmızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif

sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilecektir.

Bu çerçevede işletmeciler/oıgınizatörler tarafindan etkinliklere girişte HES kodu

izerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hıstılık (Covidl9 hastalığı soıırası bilimsel olarak

bağışık kabul edilen stireye göre) veya azımi 48 sıat önce yapılm§ negatif pcR testi
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sorgulınası yapılacaktır. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi

yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecektir.

3 . Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hıriç uçak, otobüs, tren veya

diğer toplu ulaşım araçlınyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negıtif

sonuçlu PCR testi bulunmalıdır.

Bu çerçevede 6 Eylüt 202l Pızırtesi giiüııilnden itibaren §eyahat firnılarınca araca

kıbul aşamasında HES kodu iizerinden k§ilerin aşılı/geçirilmiş hıstılrk (Covidl9

hastalığı sonrası bilimsel olaıak bağışık kabul edilen siireye göre) veya azınri 48 saat 6nce

yıpılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacaktır. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı

değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyecektir.

4. SalEnın seyrine g6re kşilerin toplu olarak bulunduğu diğer etkinlikler veya

fıaliyetlere kıhlacak hıstalığ geçirmem§ veya aş§lz kişiler için İlçe Hıfzıssrhhı kurulu

kırırlırrylı HEs kodu iizerinden pcR test kontrolü zorunluluğu getirilebilecektir.

5. Salgın siireci ile birlikte mesafe kuralı doğrultusımda imtina edilen sanlma ve

tokılaşma benzeri davranışlann özellikle son dönemde toplum içerisinde yaygınlaştığı

görülmektedir. Kiilttiriimiiziin bir parçası olmakla birlikte salgınla mücadele siirecinde

salgınrn yayılımını artran tokalaşma/sanlma gibi faaliyetlerden bir müddet düa uzak

durulmasının öneminin vatandaşlanmıza hatırlatılmasına yönelik çalışmalar valilik /

kaymakamlıklann koordinasyonunda stirdiirii,lecektir.

yukandaki kararlar ile ilgili uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi

ve mağduriyete neden olunmamasr, alınarr kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha

Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden

dawanışlara ilişkin Tilrk Ceza Kanununun l95 inci maddesi kapsamında gerekli adli

işlemlerin başlatılmasına;
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