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Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan 

yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek 

adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, tüm iş kolları ve yaşam alanları için 

belirlenen tedbirlere uyulmasını sağlamak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok 

tedbir kararı alınarak uygulanmaktadır. 

 

İçişleri Bakanlığımızın 04.03.2022 Tarih ve 25940 sayılı Genelge’sinde “Sağlık 

Bakanlığının ilgi yazısında; “Pandeminin geldiği noktada, salgının etkisinin azalması, 

aşılamanın yaygınlaşması, toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan 

önlemlerin dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil 

bireysel düzeyde uygulanması önemli hale geldiği” vurgulanarak maske kullanımı, HES kodu ve 

PCR testi istenmesine ilişkin mevcut tedbir ve kuralların yeniden düzenlenmesi istenilmektedir.” 

şeklinde ifade edilmektedir. İçişleri Bakanlığımızın 04.03.2022 Tarih ve 25940 sayılı Genelge’si 

doğrultusunda Nevşehir il genelinde geçerli olmak üzere;  

 

1. UYGULAMADAN KALDIRILAN HÜKÜMLER; 

1.1. İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararlarında; maske kullanımı, HES kodu sorgulaması 

ve negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulanması 03.03.2022 

tarihi itibariyle sonlandırılmasına, 

2. MASKE KULLANIMI; 

2.1. Bundan böyle açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun 

havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu 

uygulanmamasına, 

2.2. Öte yandan yeni bir karar alınıncaya kadar; okul, hastane, sinema, tiyatro gibi kişiler 

arasında gerekli sosyal mesafenin sağlanamadığı kapalı yerler ile otobüs, minibüs, 

servis, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske 

kullanım zorunluluğu uygulanmasına devam edilmesine, 

3. HES KODU UYGULAMASINA SON VERİLMESİ; 

3.1. Alışveriş merkezleri (AVM), tiyatro, halı saha gibi belirli alanlara girecek veya otobüs, 

uçak gibi toplu ulaşım araçlarının kullanacak kişilere yönelik HES kodu sorgulaması 

yapılması uygulaması 03.03.2022 tarihi itibariyle sona erdirilmesine, 

4. PCR TESTİ; 

4.1. Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ya da son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş 

kişilerden uçakla seyahat gibi durumlarda istenilen negatif PCR test sonucu ibrazı 

istenilmesi uygulamasına 03.03.2022 tarihi itibariyle son verilecek olup bundan böyle 

hastalık belirtisi olmayan kişilerden PCR testinin istenilmemesine, 

5. SINIR KAPILARINDAKİ UYGULAMA ESASLARI; 

03.03.2022 tarihinden itibaren sınır kapılarımızdan ilimize girişte uygulanacak usul ve 

esaslar aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesine; 

5.1. Hava yolu ile sınır kapılarımızdan İlimize girişlerde; Dünya Sağlık Örgütü veya 

ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson 

için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif 

test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair 

ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenler veya son 72 saat içinde 



alınmış negatif PCR test sonucu ibrazı veya son 48 saat içinde alınmış negatif hızlı 

antijen testi ibraz eden kişilere karantina tedbirlerinin uygulanmamasına, 

5.2. 12 yaş altındaki çocuklar yurtdışından ilimize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı 

sertifikası uygulamalarından muaf tutulmasına,  

5.3. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak mürettebatı ve kilit personel SARSCoV2 

PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulmasına, 

5.4. Yabancı ülkelerle ikili düzeydeki özel düzenleme hükümleri doğrultusunda hareket 

edilmesine, 

 

Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, Tüm Belediye 

Başkanlıkları, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile, tüm Sivil Toplum Kuruluşları, Köy ve 

Mahalle Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli 

tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve Zabıta kolluk 

birimlerimiz tarafından konunun takip edilmesine, 

 

Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan 

verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara 

Turizmi Teşvik Kanununun ilgili maddeleri ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi 

gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili 

maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza 

Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,  

 

Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine, 

Oy birliğiyle karar verilmiştir.  

 

 


