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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdütlüğü'nün
L6.0L.2022 tarihli ve 22955 sayılı "Uçak Seyahatlerinde PCR Test Uygulamasl" konulu Genelgesi
kapsamında alınacak tedbirleri kararlaştırmak amacıyla, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun
26, maddesine istinaden 17.01.2022 tarihinde gerçekleştirilen olağanüsti.i görüşmede aşağıdaki
kararları almıştır.

çüNnnnn:
Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak

nitelendirilen Koronavirüs (Covid-l9) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını
engellemek amacıyla gereken tedbirlerin kararlaştırı lması.

KAR.AR:
İçişleri Bakanlığı'nın yukarıda zikredilen Genelgesiyle;
Aşısız veya aşı stirecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş

kişilerin, belirli alanlıaru (konser, sinema, tiyatro, okullar vb.) girişlerinde veya toplu ulaşım
araçlarıyla seyahatlerinde azami 48 saat öncesine ait negatif PCR testi ibrazına dair uygulama;
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 14.01.2022 tarihli ve |49-82 sayılı ya^s|
doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı'nın 15.0|.2022 tarihli ve 22954 sayılı Genelgesiyle yeniden
düzenlendiği,

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 15.01 .2022 tar|h|i ve
|49-83 sayılı yazısında yanlış anlaşılmaları gidermek için ilgili yazının güncellenmesine
ihtiyaç duyulduğu bildirilerek, konu ile ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun27. ve 72. maddeleri
uyannca gerekli kararların alınması istenmiştir.

Söz konusu Genelge ile bildirilen hususlar ışığında yapılan görüşme sonucunda;
1- PCR testi ibrazına dair uygulama ile ilgili;
a) Huzurevi/bakım evi/sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısrz veya son l80 gün

içinde hastalığı geçirmemiş çalışanlarına,
b) Belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlülere,
c) Yurtdışına seyahat edecek kişilere (Seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar

doğrultusunda),
d) Aşısız veya aşl siirecini tamamlamayan ve son 180 giln içinde hastalığı geçirmemiş

kişilerden uçak ile şehirlerarası seyahat edeceklere,
PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilmesine,
2- Uçak ile seyahat edecekler için;
a) Aşısız veya aşl sürecini tamamlamayan ve son l80 gün içinde hastalığı geçirmemiş

kişilerin yurt içinde uçakla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için azami 48 saat önce
yapılmış negatif sonuçlu PCR testi istenilmesine devam edilmesine,

b) Havayolu yolcu taşımacılığı yapan firmalarca uçağ4 kabul öncesinde HES kodu
üzerinden aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi
sorgulamasırun yapılmasına,

c) Hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin
seyahatine müsaade edilmemesine,
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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzça,5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ||lC maddesi ve l593
sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyannca, |7.0|.2022 tarihinde oybirliği
ile karar verilmiştir.
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