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Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam
ed,ın ve Dünya Sağlık Örgütü tarafindan PANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid19) salgınından ülkemizive vatandaşımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için İl
Urnumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26. Maddesine
istinaden toplanmış olup, mezkur kanunun 27 . ve 72,Maddeleri kapsamında aşağıdaki kararlar
alınmıştır.
İçişleri Bakanlığının l4.05.2021tarlhve 8159 sayılı Genelgesi ile Ülkemiz ve Sırbistan
arasında varrlan anlaşma çerçevesinde;
. Vatandaşlarımızın Türkiye'de yetkili makamlarcatanzim edilen Covid-l9 bağışıklık/aşı
sertifikalarının bulunması halinde aynca PCR testi ibrazı ve/veya karantina uygulamasına tabi
olmadan Sırbistan'a seyahat edebilmelerine,
. Sırbistan Cumhuriyeti vatandaşlarrnrn da Sırbistan yetkili makamlarrnca tanzim edilnriş
Covid-19 bağışıklık/aşı sertifikalarının bulunması halinde İlimize girişte PCR testi ibrazı
veı'veya karantina zorunluluğundan muaf bir şekilde girmelerine izin verilmesine,

.Yaşları (l8 yaş altı) nedeniyle aşı

olamayan Türkiye Cumhuriyeti ve Sırbistan
Cumhuriyeti vatandaşlarrnrn aşı sertifikası hamili ailelerine refakat ettikleri hallerde, yukarıdaki

maddeler kapsamında test ve karantinadan muaf tutulmalarına,

Bu kapsamda yukarıda belirtilen uygulamanın |4 Mayıs 202I tarihinden itibaren
yürürlüğe girmesine, Sırbistan vatandaşlarının İlimize herhangi bir kısıtlama olmaksızın giriş
yapabilmelerine ilişkin, Mülki Makamlar ve Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri tarafindan sınffi
kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde ve ilgili diğer mevzuat
hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınarak, çalışmaların ivedilikle planlanmasına,
Yukarıda alınan tedbirler doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksakhğa meydan
verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi
Hılzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç
teşkil eden filler içinse adli mercilere suç duyurusunda bulunulmasna,
Oybirliği ile karar verilmiştir.
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