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T.c.
ıÇiŞLERi BAKANLlGI

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı :E-89780865-153-22955
Konu rUçak Seyahatlerinde peR Testi Uygulaması 16.01.2022

DAGITIM YERLERİNE

Ilgi: a) ı5.01,2022 tarihli ve 22954 sayılı Genelgerniz.
b) Sağlık Bakanlığımn 14.01.2022 tarihli ve E-13588366-149-82 sayılı yazısı
c) Sağlık Bakanlı~ının 15,01.2022 tarihli ve E-13588366-149-83 sayılı yazısı.

Aşısiz veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin, belirli alanlara (konser,
sinema, tiyatro, okullar vb.) girişlerinde veya ıoplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerinde azami 48 saat öncesine ait negatifPeR
testi ibrazina dııir uygulama; Sağlık Bakanhğı Halk Sağlrğ: Genel Müdürlüğünün ilgi (b) yazısı doğrultusunda ilgi (a)
Genelgemizle yeniden düzenlenmişti,

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün jlgj (c) yazısında yanlış anlaşılmalan gidermek için
ilgi (b) yazının güneellenmesine ihtiyaç duyulduğo bildirilmektedir.

İlgi (c) yazıda beliliilen esaslara göre;

1-peR testi ile tarama yapılmasına devam edilmesi gereken!er;
• Huzurevilbakım evi/sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son iBO gün içinde hastalığı geçirmemiş

çalışanları,
• Belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler,
• Yurtdışına seyahat edecek kişiler (Seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda),
• Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve SAn 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçak ile şehirlerara.sı

seyahat edecekler,

1I-.fCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığı de~erlendirilenler:
• Aşisız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden,
- Konser, sinema ve tiyatro gibi etklnliklere katılınadan önce,
- Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personel (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.),
- Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlar,
- Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenleııen öğrenci kamplarına katılacak kişiler,
olarak belirlenmiştir.

Bu çerçeye~ Sağlık Bakanlığmın ilgi (c) yazısı ve ilgili taraflarca yapılan görüşmeler sonucunda;
1. Aşısız veya IlŞI sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçinnemiş kişilerin yurt içinde uçakla

gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için azam i48 saat önce yapıhnış negatir SOn uçlu peR testi istenilrnesine
devam edilmesi,

2. Havayolu yolcu taşımacılıg, yapan firmalarca uçağa kabul öncesinde HES kodu üzerinden aşıh/geçirilmiş hastalık
veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulamasının yapılması,

3. Hastalı~ı geçirmemiş veya aşılı değf) veya negatifPCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmemesi,
Gerektiği degerlendirilmektedir,
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Valilerimizce, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri

uyarınca İllİiçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklı~a meydan
verilmemesi ve mağduriyete neden ohınmarnası hususlarında;

Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Süleyman SOYLU
Bakan

Dağıtım:
Gereği:
g i İl Valiligine
Merkez Birimlerine
Bağlı Kuruluşlara

Bilgi:
Cuınlı urbaşkan iığına
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlıgına(Tbmın Genel Sekrı
Adalet Bakanlıgına
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
Çevre, Şehireilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığına
Dışişleri Bakanlığına
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanhğma
Gençlik ve Spor Bakanlığına
Hazine ve Maliye Bakanlığına
Kültür ve Turizm Bakanlığına
Milli Egitim Bakanlığına
Milli Savunma Bakanlığına
Sağlık Bakanlığına
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına
Tarım ve Omıan Bakanlığına
Ticaret Bakenhğina
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına
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