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Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tum dünyayı tehdit etmeye devam
eden ve DünYa Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid_
l9) salgınından ülkemizivevatandaşımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için il
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26. Maddesine
istinaden toPlanmıŞ olup, mezkur kanunun 27 . ve 72. Maddeleri kapsamında aşağıdaki kararlar
alınmıştır.

İÇiŞleri Bakanlığının 20.08.2O21 tarihli ve |344l sayılı Genelgesi doğrultusunda alınan il
Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 3|.08.202| tarih ve 20l/64 nolu kararı ile;

- AŞılama ÇalıŞmaları gönüllük esasına göre yürütülmeye devam edilmekle birlikte aşıya
karŞı tereddüt iÇerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik
bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilmesi,

- 6 EYlül 202| Pazartesi gününden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı
geÇirmemiŞ kiŞilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak
bulunduğu faaliYetlere katılımında ya da uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla
gerÇekleŞtirecekleri şehirlerarası seyahatleri için negatif sonuçlu pCR testi zorunluluğu
getirilmesi,

Şeklinde tedbirler alınmıştı.

Yine Milli Eğitim Bakanlığınca 24 Ağustos 202l tarihinde yayımlanan ''Kovid-I9
Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberinde" öğrencilerle bir araya
gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez pCR testi
istenileceği belirtilmiştir.

Keza; İÇiŞleri Bakanlığının 31.08.2021 tarihve l3807 sayılı Genelgesi doğrultusunda;

l. Öğretmenler, eğitim persoıreli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelinin aşı
süreÇlerini tamamlanmış olması önerilmekle birlikte başta öğretmenler olmak üzere eğitim
Personeli, kantin ÇalıŞanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi
öğrencilerle bir araya gelecek kişilerirı/görevlilerin aşılı/geçirilmiş hastalık durumunda
(Covid-l9 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmamaları
halinde; bu kiŞilerden haftada iki kez PCR testi ile taranmalarının istenmeİine ve sonuçların
okul idaresi tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulmasına,

2. PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara (okul, sinema, tiyatro, konser vb.)
girmek isteyen ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanacak
olan kiŞilerin; aŞılama süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş kişi durumunda olup
olmadıklarını, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrol ederek PCR negatif test
raporu almaları gerekip gerekmediğini öğrenebilmelerine,
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3, AŞı sürecitamamlanmaYanveyahastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli a|anlaragirişte
(okul, sinema, tiYatro, konser vb.) ya da şehirlerarurİtopl, taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs

l"1] Pl':lll|ırasında 
istenilecek PCR negatif test ,onr.rnr, 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız

lçln uygulamaslna.

Yukarıda alınan tedbirler doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydanverilmemesine ve mağduriYete neden olunmamasına, alınan kararlarİ ryruyunİ-a KabahatlerKanununun ilgili maddeleri ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeİeri gereğince idariiŞlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden filler içinse adli mercilere suç duyurusundabulunulmasına;

Oybirliği ile karar verilmiştir.
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