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Karar:2022l5
Karar Tarihi : 0ll04l2022
ilÇe Hıf2ıssıhhal(urulu, İlçe Kaymakamı Ünal KOÇ başkanlığında;
ilçe Sağhk Müdürü
Dr, HidaYet BAKAÇ, Veteriner Hekim Brusk SOYSAL, Serbest Hekim
or. ı.jecati"gişrix" ,.
Serbest F,czacı Raınazan SAGRAP iştiraki ile l593 sayılı {Jmı-ımi Hıl2ıssıhha
l(anı-ını-ı'nı-ın 26.
nraddesine istinaden 01.04.2022 tarihinde gerçekİeştirilen görüşmede
aşağıdaki ltararı
almışlardır.

Koronavirüs (Covid19) salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve
esaslar, salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığının önerilerİoogruıtusÜnoa
belirlenmektedir.

Sağlık Bakanlığının ilgi (a) 22.03.2022 tarih veE-39476629-724.01.01 yazısında;
"Uluslararası Yük taŞımacılığı kapsamında Türk ve yabancı uyruklu sürücülerin
tilkemjize
giriŞ ÇıkıŞlanna ve ülkemizden üçüncü ülkelere transit geçişlerine ilişkin usul
Ye esas/ar ile ülkemize giriş yapan araçların dezenfeksiyoİ işlemine aai futulmaları"na
dair Bakanlığımızca çıkarılan Genelge hükümlerinin, koronavirüs salgınının son
dönemdeki seyri dikkate alınarak kaldırılması talep edi|mektedir.

.İçişleri Bu kaPsamda,

ilgi (b) 08.05.2022 tarih ve 7784, (c) 03.06.2022tarih ve 8751 sayılı
Bakanlığı Genelgesinin;

A.Türkiye'den Transit Geçecek Araçlar ve Şoförler başlıklı kısmının 2 nci maddesinin
"GinŞ yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır. "

B . Türkiye'ye Giriş Yapacak Şoförler başlıklı kısmının 2 nci maddesiııin "Ülkemize giriş
yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır. "
C.Ro-Ro Seferlerinde Uygulanacak Kurallar başlıklı kısmının 4 üncij maddesinin"
"Ülkemize Ro.Ro seferleri ile gelen tırlar şoförlerine teslim edilmeden önce
şoföı,kabini
başta olmak üzere araçların dezenfeksiyonu yapılacaktır. "
H ükü m

leri 23.03.2022 tarih inden itibaren uyg

u

lanmayacaktı

r.

Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıt2ıssıhha Kanıınunrın 27. ve 72.
maddeleri uyarlnca uygulamada herhangi bir aksaklığla meydan verilnemesi ve nağdııriyete
neden olunn,ıamasına, alınan kararlara uymayanlara Umuıni Hıfzıssıhha l(aıııunı.ıı-ı ilgili
nıaddeleri gereğince 3150 TL idari işlem tesis edilmesirıe ve konusu sı-ıı; teşkil eden
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanlınun l95. maddesi kapsamında gerekli adli işleı-ıılerin
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başlatılmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.
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ilÇe Umumi Hıfzısslhha Kun-ılumuzca, 5442 sayılı
İl idaresi Kanunu,nu n 32lçmadclesi
ve 1593 saYılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve
72. maddeü.ri;;;.;;ca,01 ,04.2022
tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.
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Dr. Necati BİŞKİN
serbest Hekiın
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Ramazan SAIIGAP
serbes Eczacı

