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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 
 

KARAR TARİHİ  : 15/01/2022 

KARAR NO          : 2022/3 
GÜNDEM             : Koronavirüs Tedbirleri/ Covid – 19 Ek Tedbirler(PCR Test Zorunluluğu hk.) 

 

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. 

Bu çerçevede; İçişleri Bakanlığımızın 15.01.2022 tarihli ve 22954 sayılı Genelgesi 

doğrultusunda Nevşehir il genelinde geçerli olmak üzere; İçişleri Bakanlığımızın 20.08.2021 Tarih 

ve 13441 sayılı genelgesi doğrultusunda alınan 20.08.2021 tarih ve 2021/36 sayılı İl Umumi 

Hıfzıssıhha Kurul Kararının 2’inci 3’üncü maddelerinde yer alan "negatif PCR testi kontrolü" ile 

01.09.2021 tarih ve 2021/37 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararının tüm hükümleri, İçişleri 

Bakanlığımızın 28.10.2021 Tarih ve 17428 sayılı genelgesi doğrultusunda alınan  28.10.2021 tarih 

ve 2021/39 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararının 3 üncü maddesinin uygulamadan 

kaldırılmasına,  

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

kişilerden; 

 Uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası 

seyahatlerden önce, 

 Konser, sinema vc tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce, 

 Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, 

temizlik personeli vb.), 

 Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara, 

 Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere, 
 

 

PCR testi ile tarama yapılması zorunluluğu, uygulamasının ilimiz genelinde 

sonlandırılmasına, 

 

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.  


