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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nnn23.03.2022
tarihli ve 27302 sayılı "Pandemi Tedbirleri (Dezenfeksiyon İşlemlerinin İptali) " konulu Genelgesi
kapsamında alınacak tedbirleri kararlaştırmak amacıyla, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun
26. maddesine istinaden 24,03,2022 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki
kararları almıştır.

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

nitelendirilen Koronavirüs (Covid-l9) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını
engellemek amacıy|a gereken tedbirlerin kararlaştırılması.

KARAR:
İçişleri Bakanlığı'nın yukarıda zikredilen Genelgesiyle;
Koronavirüs (Covid19) salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esaslar,

salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda belirlendiği,
Sağlık Bakanlığı'nın 22.03.2022 tarih|i ve E39476629724.01.0l sayılı yazısında; "(Jluslararası

yük taşımacılığı kapsamında Türk ve yabancı uyruklu sürücülerin ülkemize giriş-çıkışlartna ve
ülkemizden üçüncü ülkelere transit geçişlerine ilişkin usul ve esaslar ile ülkemize giriş yapan
araçların dezenfelcsiyon işlemine tabi tutulmaları"na dair Bakanlığımızca çıkarılan Genelge
hükümlerinin, koronavirüs salgınının son dönemdeki seyri dikkate alınarak kaldırılmasının talep
edildiği bildirilerek, konu ile ilgili Vali ve Kaymakamlarca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27, ve
72, madde|eri uyarınca gerekli kararların alınması istenmiştir.

Söz konusu Genelge ile bildirilen hususlar ışığında yapılan görüşme sonucunda;
İçişleri Bakanhğı'nın 08.05.2020 tarihli ve 7784 sayılı Genelgesi ve 03.06.2020 tarihli ve 875l

sayılı Genelgelerinde bel irtilen;
A. Türkiye'den Transit Geçecek Araçlar ve Şoforler başlıklı kısmının 2 nci maddesinin "Giriş

yapan araçlar dezenfelcsiyon işlemine tabi tutulacaktır, "
B . Türkiye'ye Giriş Yapacak Şofiirler başlıklı kısmının 2 nci maddesinin"Ülkemize giriş yapan

ar a ç l ar de z e nfe lrs iy o n i ş l e mi ne t ab i t ut ul a c akt ır . "
C. Ro-Ro Seferlerinde Uygulanacak Kurallar başhklı kısmının 4 üncü maddesinin" "Ülkemize

Ro-Ro seferleri ile gelen tırlar şoforlerine teslim edilmeden önce şofor kabini başta olmak üzere
araç ların dezenfelrs iyonu yapılac aktır, "

Hükümlerin 23.03,2022 tarihinden itibaren İlimiz genelinde uygulamadan kaldırılmasına,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca,5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 1l/C maddesi ve 1593
sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72, maddeleri uyarınca, 24,03.2022 tarihinde oybirliği
ile karar verilmiştir.
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