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KARAR

ilimiz Hıfzıssılüa Meclisi l7.01.2022 tarihinde saaı l0.00'da Vali Gökmen ÇiÇEK
Başkanlığında aşağıda isimleri ve imzalan bulunan üyelerin iştiraki ile toplarnrak aşağıdaki
kararlar alınmıştır.

Koronaviriis salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluştuduğu riski
yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol
altında tutsna amacıyla Sağlık Bakaıılığı ve Koronavirtis Bilim Kunılunun önerileri. Sayın
Omüıırbaşkanmızın talimatlan doğrulfusunda birçok tedbir karan alınarak uygulamaya
geçirilmişıir.

Bu minvalde, İçişleri Bakanlığının 16.01.2022 tarihli ve 22955 sayılı Genelgesi
doğnıltusundc

I-PCR testi ile tırımı yapılmısını devam edilmesi gerekenler;

-Huzuıevi / bakım evi / sevgi evleri ile ceza ve tevkifevlerinin aşısız veya son l80 gün

içinde hastahğ geçirmemiş çalışanlan,
-Belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükiimlüler,

-Yurtdışına seyahat edecek kişiler (Seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar
doğnıltu§unda),

-Aşısız veya aşı siirecini tamamlamayan ve son l80 gün içinde hastalığı geçirmemiş
kişilerden uçık ile şehirlerırası seyıhaı edecekler,

Bu cercevede Sağlık Bakanlığırun 15.01.2022 tarihli ve E-l3588366-149-83 sayılı
yıızls| ve İçişleri Bakaıılığının 16.01.2022 tarihli ve 22955 sayılı Genelgesi doğrultusunda;

l. Aşısız veya aşı siirecini tamamlamayan ve son 180 giirı içinde hastalığı gçirmemiş
kişilerin yurt içinde uçakla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için azArfl] 48 sazıt önce
yapılmrş negatif sonuçlu PCR testi istenilmesine devam edilmesi,

2. Havayolu yolcu taşımacılığı yapan firmalarca uçağa kabul öncesinde HES kodu
üzerinden aşılı/geçirilmiş hastalık veya azaırıi 48 saat önce yapılmış negatif PCR tesıi
sorgulamasının yapılması,

3. Hastalığ geçirmemiş veya aşılı değil veJ,a negatif PCR testi yok ise bu kişilerin
seyahatine müsaade edilmemesi.

II- PCR testi ile tırıma yıpılmısını gfu!4g!ğ1 değerlendirilenler;
-Aşnız veya aşı sİirecini tımımıımıyın ve son l80 gün içinde hastılığı

geçirmemiş kişi|erden,
Otobiis, tren veya diğer toplu ulaşım aıaçlanyla gerçekleşıirecekleri şehirlerarası

seyahatlerden önce,

Konser, sinema ve tiyatıo

lC\.iv
klere katılmadan önce,
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^ MilliEğitin Bakanlığı okullannda görev yapmakta oıan personcı (öğletmen, servis
şoföğ temidik persoııcIi vb.),

Tilm kamu ve özel işerlerinde çalışnlaı,
kamu ve özel kunırılar tarafından dilzenlenen öğrenci kamplanna katılacak kişiler,
PCR tcıti ile tınmı vıoılmısııı ıcrck olmıdığı,
Kararlan alırımıştır.

Alınan karanıina kurallanna uymayanlaıa Türk ceza kanununun t95 inci maddesi
gerckJi işlcmler bşlaülacaktır.

_ Gerçeğe aykın, eksilq yarultıcı beyanlararbildirimlerc ilişkin olarak, bu tilr eylemler
içerisiıde bulunanlaı hakiında Tüıtt ceza kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerckli
adli işlemlerin başlanlacaktır.

Alınan karaılaıa uymayan vaıandaşIara umumi Hıfzıssıhha kanununun 282 inci
maddesi gercğince idari para cezası rerilecekıir,

Bu kararlaı İlçe Hıftıssıhha kurutlanna ıavsiye niıeliğinde olmak kaydı ile tebliğ
edilmesi geıektiğne ;

Oy birliğ ilc karaı ı,erilmiştir.
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