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KARAR TARİHİ : 31.08.202l
KARAR NO
ı 2021164
Çin Halk CumhuriYeti'nin Wuhan Kentinde baş.layarak ttim dünyayı tehdit
etmeye devam
eden ve DünYa Sağlık Örgütü tarafindan PANDEMİ jarak
nitelendiİilen Koronavirüs (Covid_
l9) salgınından ülkemi zi ve vatandaşımızı korumak
ve salgının

yayılmasını engellemek için il
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 26. Maddesine
istinaden toPlanmıŞ oluP, mezkur kanunun 27.
ve 72. Maddeleri kapsamında aşağıdaki kararlar

alınmıştır.

SaYın CumhurbaŞkanımızın başkanlığında l9 Ağustos
202| tarihinde toplanan
CumhurbaŞkanlığı.Kab.inesinde salgının tilkemizdeki
seyri, aşılama faaliyetlerinde kat edilen
mesafe, Yerli aŞı geliŞtirilmesine yönJik.çalışmala,
u. uşİüu.a faaliyetlerir. lıişlin toplumun
bazı kesimlerinde gözlenen teİe«idüt konuüan Saglık Bakanlığı
ve Koronavirüs Bilim
Kurulunun tavsiYeleri göz önüncle bulundurularak" eüe
alınmış ve içişleri Bakanlığının
20'08,202l tarihli Ve l344l saYılı Genelgesi
uşug,dukİ İedbirlerin hayata
çerçevesind.
geçirilmesine,
1, AŞılama ÇalıŞmaları gönütlülük esa§ına göre
yürütülmeye devam edilmekle birlikte
aŞıYa karŞl tereddüt iÇerisinde olan kesimle.in "kuygİ
ve tereddütlerini gidermeye yönelik
bilgilendirme Ve rchberlik faaliyetlerine mtılkİ amirlerin
koordinasyonunda ağırlık
verilmesine, bu amaÇla ilgili kamu kurum ve kuruluşlannın,
yerel yönetimlerin, sivil toplum
kuruluŞlarının, muhtarların ve kanaat önderlerinin
katılımı ve desteğiyle geniş tabanlı
çalışmaların yürütülmesine,

2' 6 EYlül 2021.Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan
tiYatro gibi toPlu olarak bulunulaıı faaliyetlere katİlımlarında, kişilere; konser, sinema ve
negatif sonuçlu pCR testi
zorunluluğu getirilmesine, bu çerçevede İşletmecile
rloırganizatörler tarafından etkinliklere
giriŞte HES kodu üzerİnden kişİlere aşılı/geçirilmiş
Üstalık (Covidl9 hastalığı sonrası
bilimsel olarak bağıŞık kabul edilen süreye göre)
veya'azami48 saat önce yapılmış negatif
PCR testi sorgulaması YaPılmasına, kişi hİstaııgı
ğ.çir-.*iş veya aşılı değil veya negatif
pcR testi yok
ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmemesine,

3, AŞısız veYa hastalığı geçirmemiş kişilere
ait; özel araç hariç
diğer toPlu ulaŞım_araÇlarıYlu g.rç.kı.jtlr..ekıerİffi"iu.u., uçak, otobüs, tren veya
."yutuİı.. lçi" de negatif
sonuÇlu PCR testi bulunmasına, bu
çerçevede o ryıııı 202| pazİrt.İ gtinuraen itibaren
seYahat firmalarınca; araca kabul aşamasrnda
HES kodu üzİincen kişilerin
aŞılı/geÇirilmiŞ hastalık (Covidl9 hastalığı
,onruu bilimseİ olarak bağışık tauuı edilen süreye
göre) veYa azami 48 saat önce yapılmış
negatif PCR testi sorgulaması yapılmasına,
kişi
hastalığl geçirmemiş veya aşılı a"giı u"ya
negatif pcR testi yok ise bu kişilerin seyahatine
müsaade edilmemesine,
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4, 6 EYlül 202l Pazartesi gününden itibaren İlimiz genelinde toplu olarak
bulunulan

düğün, niŞan, sünnet gibi etkinliklerin yapıldığı kapalı alanlarda ve kapalı
pazar
Yerlerinde iŞletmeciler/görevliler tarafindan etkinlikİere girişte HES kodu üzerinden; kiiilerin
aŞılı/geÇirilmiŞ hastalık (Covid-l9 hastalığı sonrası billmsel
olarak bağışıklık kabul edilen
süreY€ göre) veYa azami 48 saat önce yapılmış negatif
PCR testi kJnİrolü yapılmasına,
hastalığı geÇirmemiŞ., aşılı olmayan veya negatif ptR testi
bulunmayaıı/ibraz edemeyen
kişilerin bu tür etkinliklere girişine müsaade edi-imemesine,

5, Salgın süreci ile birlikte mesııfe kuralı doğrultusunda imtina
edilen sarılma ve tokalaşma
benzeri davranıŞların özellikle son dönemde Ğplum içerisinde yaygınlaştığİ
gö.iııoiığünden,
kültürümüzün bir ParÇası olmakla birlikte salğınla mtıcadele
,tir.Iira. .İıgln,r, yayılımını
artıran tokalaŞma/sarılma gibi faaliyetlerden bir müddet daha
uzak durulmİsının öneminin
vatandaŞlarlmlza hatırlatılmasına yönelik
çalışmaların mülki makamların koordinasyonunda
sürdürülmesine,

Yukarıda alınan tedbirler doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa
meydan
verilmemesine ve mağduriYete neden olunmamasına, alınan kararlarİ
uymayanlara Kabahatler
Kanununun ilgili maddeleri ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
ilgili maddeİeri gereğince idari
iŞlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden filler içinse
adli mercil.r" ,rİ duyurusunda
bulunulmasına;
Oybirliği ile karar verilmiştir.
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