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Qankrn il Umumi Hrfzrssrhha Kurulu Vati Abdullah AYAZ bagkanh[rnda, agafrda isim ve
imzalarl bulunan iiyelerin katthmr ile Valilik toplantr salonunda toplanmlgtlr.

Koronavirlis salgtntntn goriildti[ii andan itibaren, Safilrk Bakanlrgr ve Bilim Kurulunun
onerileri, do[rultusunda salgrnrn/bulagmanrn toplum sa[lrIr ve kamu di.izeni agrsrndan
olugturdu[u riski ydnetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayrlrm hrzrnr kontrol
altrnda tutma amacryla birgok tedbir karan alrnarak uygulamaya gegirilmigtir.
Bu kapsamda;

l- il

Umumi Hrfzlssrhha Meclisinin 01.09.2021 tarih ve 23 sayrlr karannrn

l.

maddesi gerefiince

stiresi igerisinde a$r siirecini tamamlamayan kigilerin konser, sinema ve tiyatro gibi
vatandaglarlmlzln toplu olarak bulundufiu faaliyetlere katrlrmrnda negatif sonuglu PCR testi
zorunlulu[u getirilmesi karartntn yiiriirli.ikten kaldrrrlmaslna ve bu tarz etkinliklere katrlmadan once
PCR testi ile tarama yaptrrmalarlna gerek olmadrflna,

2- il Umumi Hrfzrssrhha Meclisinin 01.09.2021 tarih ve 23 sayrh kararrnrn 2. maddesi gere[ince,
otobiis, tren veya difer toplu ulagrm araglarryla gergeklegtirecekleri gehirlerarasr seyahatler
iqin negatif sonuqlu PCR testi bulunmasr kararrnrn yiiriirliikten kaldrrrlmasrna ve ototiis, tren
veya difier toplu ulaqrm araglarryla gergekleqtirecekleri gehirlerarasr seyahatlerden cince, PCR testi
taramaslnrn yapllmasrna gerek olmadrfrna,
3- il Umumi Hrfzrssrhha Meclisinin 01.09.2021 tarih ve23 sayrh kararrnrn 3. maddesi gerefiince
Tiim e[itim kurumlart ddhil olmak lizere <i[retmenler, egitim personeli, kantin galrganlan ve ogienci
servisi personelinden her hafta pazar ve garsamba giinleri PCR testi ile taranrnalarr istenilmesi
karartnrn yi)ri.irliikten kaldrrrlmaslna ve Milli Egitim Bakanlr[r okullarrnda gcirev yapmakta olan
personele (ti$retmen, servis gofiirii, temizlik personeli vb.), PCR testi ile tarama yapllmasrna gerek
olmadr[rna,
4- Ti.im kamu ve <izel igyerlerinde galrganlara ve kamu ve cizel kurumlar tarafrndan diizenlenen ofrenci
kamplartna katrlacak kiqilere, PCR testi ile tarama yapllmaslna gerek olmadr[rna,
5- igigleri BakanlrIr'nrn 16.01 .2022tarihve22955 sayrlr genelgesine istinaden, a$rsrz veya agr sLirecini
tamamlamayan ve son 180 gtin igerisinde hastalr[r geqirmemig kigilerin yurt iginde ugakla
gergeklegtirecekleri seyahat igin azami 48 saat cince yaprhnrg negatif PCR testi istenilmesine ve ugafia
kabul dncesinde HES kodu sorgulamasr yaprlmasrna, kigi hastalr[r gegirmemiq, agrlr depil veya n"guiif
PCR testi yok ise bu kigilerin seyahatine mlisaade edilmemesine,
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6- igiqleri Bakanlr[r'nrn 16.01.2022 tarih ve

22955 sayrlr genelgesine istinaden, Huzurevi/bakrm
evi/sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin a$rsrz veya son 180 gtin igiride hastalrfir gegirmemig
galtganlart, belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve htikiirnliiler ve yurtdrqrna seyahat
edecek kigilerin (Seyahat edilecek i.ilkenin belirledi[i kurallar do[rultusunda), PCR testi ile tarama
yaprlmasrna devam edilmesine,
Konu hakkrnda gerekli hassasiyetin gcisterilerek, uygulamanrn yukanda belirtilen gergevede eksiksiz
bir qekilde yerine getirilmesinin sa[lanmasrna, uygulamada herhangi bir aksaklrfia meydan
verilmemesine, altnan kararlara uymayanlara 1593 sayrlr Umumi Hrfzrssrhha Kanununun ilgili
maddeleri gere[ince idari iglem tesis edilmesi ve konusu suq tegkil eden davranrglara iligkin Tiirk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamrnda adli iglemlerin baglatrlmasr iqin sug duyurusunda
bulunulmasrna,

Oy birlifiyle karar verilmigtir.
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