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iı,çn rrır,zIsSIHHA KoMisyoN KARARI
İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 04/0312022 giinü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali
KARATEKELİ Başkanlığında toplanarak aşağıda isimleri ve imzalan bulunan üyelerden
teşekkül etmiş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alınmıştır.
Koronavirüs (Covidl9) salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve
esaslar; salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda belirlenmektedir.
Sağlık Bakanlığınn 03.03.2022 taİih 149-377 saylh yazısında; "Panfuminin geldiği
nokıada, salgının etkisinin azalması, aşıIamanın yaygınlaşması, toplumsal hayaıı eskisine
oranla daha az etkilemesi ile birlilde alınanönlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de
ıoplumun her nokıasında hsıılama şeklinde değil bireyseldijzeyde uygulanması önemli hale
geldiği" vurgulanarak maske kullanrmı, HES kodu ve PCR testi istenmesine ilişkin mevcut
tedbir ve kuralların yeniden diDenlenmesi istenilmektedir.

Bu kapsamda; İçişleri Bakanlığının 04.03.2022tarih 25940 sayılı yazılan ile Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 27 nc\ ve 72 nci maddeleri uyannca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

l.

UYGULAMADAN KALDIRILAN HÜKÜMLER;

1.1- İçişleri Bakanlığnıı çeşitli tarihlerdeki Genelgelerinde; maske kullanımı, HES
kodu sorgulamı§ı ve negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesine dair hiikümlerin

uygulanmasının 03.03.2022 tarihi itibariyle sonlandınlmasına

2. MASKE KULLANIMI;
2.1- Bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun
havalandırma koşullannın bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğunun
kaldınlmasına
2.2- Öte yandan yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, sinema, tiyatro gibi
kişiler arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs,
servis, tren, uçak gibi her tiirlü toplu ulaşım aıaçlannda (şehirler arası dahil) maske kullanım

zorunluluğu uygulamasırun devam edilmesine

3. HES KODU UYGULAMASINA

SON VERİLMESİ;

3.1- Ahşveriş merkezleri (AVM), tiyatro, halı saha gibi belirli alanlara girecek veya
otobüs, tren, uçak gibi toplu ulaşım araçlannın kullanacak kişilere yönelik HES kodu
sorgulaması yapılması uygulamasmrn 03.03.2022 tarihi itibariyle sona erdirilmesine

4. PCRTESTİ;
4.1- Aşısız veya aşı siirecini tamamlamayan ya da son 180 giln içinde hastalığı
geçirmemiş kişilerden uçakla seyüat gibi durumlarda istenilen negatif PCR test sonucu ibrazı
istenilmesi uygulamasına 03.03.2022 tarihi itibariyle son verilmesine ve bıından böyle Sağlık
Bakanlığının 03 .03.2022 taıı,h 149-37'1 sayılı yazısı doğrultusunda hastalık belirtisi olmayan
kişilerden PCR testi istenilmemesine
5.

l

SINIR KAPILARINDAKi UYGULAMA ESASLARI;

Sağlık Bakanlığının 03.03.2022 tarih 149-389 sayılı yazısr doğrultusunda 03.03.2022
grihindgn itibaren sınır kapılanmızdan tlılkeye girişte uygu|anacak usul ve esaslar aşağıda
belirtildiği şekilde uygulanacaktır.
5.1- Hava yolu ile sınır kapılanmızdan ülkemize girişlerde; Diirıya Sağlık Örgütü veya
ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek
doz) yaptırdıklannı ve son dozdan en az 14 gin geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun
28. gilnilnden başlamak iizere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi
otoritelerince diizenlenen belgeyi ibraz edenler veya son 72 saat içinde alınmİş negatif PCR
test sonucu ibrazı veya son 48 saat içinde alınmış negatif hızlı antijen testi ibraz eden kişilere
karantina tedbiri uygulanmamasına

5.2- Kara, deniz ve demiryolu sınır kapılanmızdan ülkemize giriş yapacak kişilerden
herhangi bir belge isıenmemesine

Ş.3- 12 yaş altındaki çocuklann ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı

sertifi kası uygulamalarındarı muaf futulmasına

_ _ §.t- Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak miirettebatı ve kilit personelin
SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulmasına
5.5- Yabancı ükelerle

ikili di.lzeydeki özel diizenleme htikiimlerinin saklı kalmasına

Yukandaki kararlar ile ilgili uygulamada herharıgi bir aksaklığa meydan verilmemesi

ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden
daıranışlara ilişkin Tiirk Ceza Kanununun l95 inci maddesi kapsamında gerekli adli
işlemlerin başlatılmasına;

l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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