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DENizLi il, ııııuı,fr HIFZI§sIHIIA MEcLis I(ARARI
Denidi İl Umıımi Hıfossı}üa Meclisi 1593 sayılı Umıımi Hıftısşlıba Kanrınu'nıın 23.
maddeşine göre, Vali Ali Fuat AT[( başianlığnda, COVID-I9 tedbirleri huşısunda olğanilstü
toplanmı$ır.
Koronavirüs (Covid-l9) salg;uıımn toplıım sağlğ ve l«aıııu düzeni açısıııdan oluştıırduğu
riskin asgaıi seviyeye düşürüinesi için salgınla mticadele stirecinin temel preıısipleri olan
temizlik, maske ve mesafe kıırallannın yaıu sıra salgınla mücadelede elimizdeki en güçlü uı§ur
gönüllülük esasına göre ytlriltiilen aşılama faaliyetleridir. Aşılama faaliyetleıinde öıemli bir
ivmenin yakalandığı bu dönende aşılama süreçlerini tamaııılamış kişilerde salgın kapaklı vaka
hasta ve vefat sayılannın oldııkça düşük seviyelerde olduğu görülınektedir.
Önümtlzdeki dönemde de salgınla mfıcadelenin bşanlı bir şekilde sttdiaülmesi, vaka,
yoğıın
hasta,
bakım ve vefat sayılannın asgari seviyelere düştirülmesi ve salgının olıımsıız
ve
ekonomik
sosyal etkilerinin tamamen beıtaraf edileıek kalıcı \ıe sürdürülebilir
normalleşmenin sağlanması açısından toplıımrın bazı kesimlerinde merıcut olan aşılaırıaya ilişkin
tefeddütlerin giderilerek aşıIamanın toplumsal ba$şıklığ sağtayacak diizeye getirilmesi giderek
önem kazarımaktadu.

A) Bu doğnıltııda Sayın Cıııüurbşkanımıan başkanlıSnda 19 Ağustos 2021 tarihinde
toplman Cumlıubaşkanlığı Iftbinesinde salgının tllkemizdeki §eyri, aşılama
faaliyetlerinde kat edilen mesafe, yerü aşı geliştirilınesine yönelik çalışmalar ve aşılama
faaliyetlerine ilişkin toplıırıım bazı kesimlerinde gödenen t€reddüt konuları Sağlık
Bakanlığı ve Koronaviriis Bilim Kıınılunun tavsiyeleri göz öntlnde bulıııdıırularak ele
g.lınmış ve aşağıdaki tedbiılerin lıayata geçirilmesine karar verilıni$ir. Bu kıpcındı

İç§brİ Bıkınlığınm 20.08.2021 tııüİ 1344| sıyü ve gBızı İ,ıalİyetler İçİn pCR
Zorunluluğu" konulu yızı§ını iştinıden;

1.

Aşılaırıa çalışmalan gönitllüilk esasına göre yilıiltülmeye dwam edilmekle birlikte aşıya
karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik
bilgil€ııdirme ve rehberlik faaliyctlerine lfuymakamlanıuz koordinasyonunda ağırtık
verilmesine, bu amaçla ilgili kaıııu kıuıım ve kıırııluşlanııın, yerel yönetimlerin, sivil
toplıırı lnırııluşlannın, mütarlann ve kanaat önderlerinin [ç6llımı ve desteğiyle geaiş
tabanlı çalışmalar yürittiilmesine,

2.

6 Eytül 202| Pazartesi gtiniinden itibreıı aşı olmayan kişilerin; konser, sinema, dyaho,
fesüval, her tiirlü kongre, koııferanslar ve tüm spor müsabakalan ğbİ vatandaşlanmızın
toplu olarak bulıınduğu faaliyetlere katılımında negatif sonııçlu PCR testi zorunluluğu
getirilmesine, bu çerçevede işletııeoiler/orgarıizatörler tarafindan etkinliklere gİrişte HES
kodu tizeıinden kişilerin aşılı/geçirilıniş hastalık (Covid-l9 hastalığ soııra§ı bilimsel
olaıak bağış* kabul edilen stireye görQ veya azaırıi 48 saat öııce yapılmış negatif PCR
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testi sorgrılaıııası yapılmasına, kişi hastalığ goçirmemiş veya aşılı değil veya negatif
testi yok ise etkinliğe kahlmasına mtisaade edilıneıııesine,

PCR

3. Aşısız

veya hastalığı geçinrıeıııiş kişileıin özel araç hariç uçalç otobils, tıeıı veya diğer
toplu ulaşım araçlarıyla gerçekle$irecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif
sonuçlu PCR t€§ti ibraz etrıelerine,.bu çerçevede 6 Eylrl 2027 Pazttesi güııtindeıı
itibaren seyalıat fiımalarınca araca kabul aşamasında IIES kodu tDeıindeıı kişilerin
aşılı/geçirilıniş hastalık (Covid-l9 hastalığ sonra§ır bilimsel olarak bağş* kabul edileıı
süıeye göre) veya ız.ami 48 saat önoe yapılmış negatif PCR testi sorgulaması
yapılmasına, kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu
kişilerin seyüatine mtisaade edilmenıesine,

4.

6 Eylül 202l Pazaüfc;si gtintiııden itibareır aşı olmayan kişilerin kapalı alan veya kapalı
salonlarda yapılacak olan nikatı merasimi, düğüıt stinnet düğilııü, kına geoesi vb.
o1ganizasyonlara katılımlannü negatif sonuçlu PCR testi zorırılulıığu getirilmesine, bu
çerçevede işletrrıeciler/organizatörler tarafindan salon girişlerinde HES kodu ilz€rindeıı
kişilerin aşılı/gçirilmiş hastalık (Covid-l9 hastatığı soıırası bilimsel olarak bağışık kabul
edilen süreye göre) veya azarıi 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması
yapılmasına, kişi hastalığ geçirmemiş veya aşılı değt veya negatif PCR testi yok ise
katlrnalarını mtisaade edilmeınesinq

5. IQlmakamlıklarca

ilçelerinde kişilerin toplu olarak bulıınduğu diğer etkinlikler veya
faaliyetlerdcıı faydatanacak hastalığı geçirmemiş veya aşı§ız kişiler için İlçe Hıfassıhha
Kurıılu kararlanyla HES kodu iDerinden PCR test konholü zorunluluğu
getirilebilınesing

6.

Salgın stireci ile birlikte mesafe kıııalı doğultusunda imtina edilen sanlına ve tokalaşma
benzefi daııranışlann özellikle son dönemde toplum içerisinde yaygınlaşrğı
görülmektedir. Kültilıümüziln bir parçası olınakla bfulikte salgınla mücadele silıecinde

salgının yayılımınr arhıan tokalaşma/sanlına gibi faaliyetlerdeıı bir mUdda dalıa uzak

dıırulmasının öneıııinin vaandaşlanmıza hanrlatılınasına yönelik çalışmalrın

Kaynakamlarımız koordiııasyonunda stirdihülnesine,

B) İçişleri Bakanlığı tarafindan Milli Eğitin Bakaıılığınca 24 Ağustos 202| tarihinde
yayınlanan "Covid-l9 Salgınında Olnıllarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"nde

öğeııcilerle biı aıaya gelınesi zoırıılu olan aşı olmamış öğretneıı ve okul çalışıılanndan
haftada iki kez PCR testi istenileceğinin belirtitdiği bildirilniş olup, PCR negatif test
zonınluluğu istenilen alanlara (okul, sinern4 tiyato, kons€r festival, her türlü kongre,
konferanslar ve ttlm spor miisabakalan vb.) girmek isteyen ya da şhirlerarası toplu
taşıma araçlarını (uçalç tren, otobüs vb.) l«ıllanacak olan kişileç aşılama stlreçlerinin
tamamlarımış veya hastalığı geçirmiş kişi dıırıımıında olup olmadıklannı [Iayat Eve Sığar
(iDS) uygulaması iizerinden kontrol ederek PCR negatif test raporu almalan ger€kip
gerekmediğini öğenebileceHerdir. İçişleri Bıkınlığının 31.08J021 tarihli 13E07 sıyılı
" PCR Zorunluluğu' konulu yı,zı§ını istinaden;
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şı

1. Ögretnenler,

eğiüm personeli, kantin çatışanlan ile öğeııci servisleri personellerinin
stireçlerini taıııamlanmış olması önerilmekle birlikte başta öğretıuıler olmak ilzerç
e$tim personeli, kantin çalşanlan ile öğenci servislerinin şofrr ve rehber personeli gibi
öğencilerle bir araya gelecek kişileriıı/görevlilerin aşılı/geçirilmiş ha§talrk dıınımıında
(covid-l9 hastalığ §oıııası bilimsel olarak bğş* kabul edilen s{heye göre) olınaıııalan
halinde haftada iki kez PCR te§ti ile tararımalanna ve sonuçlanrı okul idareleri tarafından
gerekli işlemler yapılmak iizere kayıt alnnda tutulmasıııa,

2. Aşı

stireci tamamlanmayan veya hastalığ geçirmeıniş kişilerden, belirli alanlara srişte
(okul, sineırı4 tiyato, konser, festival, her tiirlü koıgre, konferarıslar ve tiim şpor
müsabakalan vb.) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlannı (uçalı tren, otobils vb.)
ltullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonııcunıın 18 yaş ve ilzeri vdandaşlar
iğn uygulnnmasına,

Uygulaıııada herhangi bir aksaklığa meydan verilınerıesine ve mağdııriyete nedeıı
olıınıııaıııasına, alınarı kararlara uymayanlaıa Umumi Hıfassılıhı Kaıııınunun ilgili maddeleri
gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu sııç teşkil edeıı daınmışlara ilişkin Tiirk Ceza
I(aıııınıınıın l95 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerinbaşlatılmasın4
Oy birliğyle kaıar verilmiŞir.
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