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KARAR NO  : 2022 / 01 

KARAR TARİHİ : 17.01.2022 

 

 

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI 

 
 

İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi 17.01.2022 tarihinde Kırıkkale Valisi Bülent 

TEKBIYIKOĞLU Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımı ile toplanarak 

aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

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 seyahatlerinde azami 48 saat öncesine ait 

negatif PCR testi ibrazına dair uygulama; Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel 

Müdürlüğünün 14.01.2022 tarih ve E.149-82 sayılı yazısı doğrultusunda İçişleri 

Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 15.01.2022 tarih ve 22954 sayılı 

Genelgesi ile  yeniden düzenlenmişti. 

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 15.01.2022 

tarih ve E.149-83 sayılı  yazısında yanlış anlaşılmaları gidermek için Sağlık 

Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 14.01.2022 tarih ve E.149-82 sayılı  

yazısının güncellenmesine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir. 

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 15.01.2022 tarih ve E.149 

83 sayılı yazısında belirtilen esaslara göre; 

 İlimiz Hıfzıssıhha Kurulunca alınan  23.08.2021 tarih ve 2021/34 nolu kararın 

2. ve 3. Maddesi, 01.09.2021 tarih ve 2021/35 nolu kararın tamamı ile 28.10.2021 

tarih ve 2021/39 nolu kararın 3. Maddesi iptal edilmiş olup; 
 

I PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilmesi gerekenler; 

 Huzurevi/bakım evi/sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız veya son 180 

gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları, 

 Belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler, 
 

II PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığı değerlendirilenler; 

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş 

kişilerden; 

 Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan 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 düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişiler, 

olarak belirlenmiştir. 

Alınan kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili   

maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara 

ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin 

başlatılmasına,              

 Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 


