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iL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu |7 .01 .2022 tarihinde, 1593 salılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27 . ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN
başkanlığında olağanüstii toplanarak gündemindeki konulan görüşüp aşağıdaki kararlan
almıŞtır.

Koronavirüs (Covid-l9) salgınının kamu düzeni açısından oluşturduğu risklerin
yönetilmesi amacıyla Sağhk Bakanhğı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri
doğrultusunda bugüne kadar birçok karar alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir.

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş
kişilerin, belirli alanlara (konser, sinema, tiyatro, okullar vb.) girişlerinde veya toplu ulaşım
araçlarıyla seyüatlerinde azami 48 saat öncesine ait negatifPCR testi ibrazına dair uygulama;

Sağlık Bakanlığı'nın l4.01.2022 tarihli ve l49-82 sayılı yazısı doğrulrusundaki İçişleri
Bakanlığı'nın |5.01.2022 tarihli ve 22954 sayılı genelgesi çerçevesinde; l5.0|.2022 tarihli ve

2022-2 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu karan ile düenlenmişti.
Öte yandan, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün l5.01.2022 tarihli ve

l49-83 sayılı y.|zıst ve ilgili taraflarca yapılan görüşmeler doğrultusunda; İçişleri Bakanlığı
İller İdaresi Genel Müdürtüğü'nün 16.01.2022 tarihli ve 22955 sayılı genelgesi çerçevesinde
konuy[a ilgili yanlış anlaşılmaların giderilebilmesi için 2022-2 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha
kararının güncellenmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu kapsamda, İlimiz genelinde;

l. Aşısız veya aşı si.irecini 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,

2. Havayolu yolcu taşımacılığı yapan firmalarca uçağa kabul öncesinde HES kodu

üzerinden aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi

sorgulamasınrn yapılmasına,

4. Aşağıdaki kişilerden PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilmesine;
ı Huzurevi/bak_ım evi/sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180

gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanlan,
. Belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hii*ümlüler,
ı yurtdışına seyahat edecek kişiler (seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar

doğrultusunda),
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3. Hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin
seyahatine müsaade edilmemesine,



T.C.
ANKARA VALİLiĞİ

iı saĞr,ıx ıııününıüĞü

Karar Tarihi : |7.01.2022
Karar Sayısı ı 202213

o Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son l80 gün içinde hastalığı
geçirmemiş kişilerden uçak ile şehirlerarası seyahat edecekler,

5. Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son l80 gün içinde hastalığı geçirmemiş
kişilerden;

. konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,
o Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğetmen, servis

şoftirü, temizlik personeli vb.),
ı kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara,
ı kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere,

PCR testi ile tarama yapılma zorunluluğu olmamasının devamına;

Kaymakamlıklar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarca konu hakkında gerekli hassasiyetin
gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine
getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili l593 Sayılı Umumi Htfzrssıhha
Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre

Kanunun ilgili maddeleri ve meri mevzuat hiikiimleri gereğince işlem yapılmasına, konusu

suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun l95. maddesi kapsamında gerekli
adli işlemlerin başlatılmasına oy çokluğuyla/oy birliğiyte karar verildi.


