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KARAR TARĠHĠ   : 15.01.2022 

KARAR NO            :16 

KARAR KONUSU: PCR Test Zorunluluğu 

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 15.01.2022 tarihinde Yozgat Valisi Sayın Ziya POLAT 

başkanlığında il genelinde Koronavirüs (Covid-19) Salgını hakkında alınacak tedbirler  

kapsamında olağanüstü toplanmıştır. 

Koronavirüs salgınının son dönem seyri ve toplum sağlığına olan etkisi ile konuyla ilgili olarak 

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığının değerlendirmelerini 

içeren Sağlık Bakanlığının 14.01.2020 tarihli ve 149-82 sayılı yazısında;  

- 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 ve 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 yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir. 

             Bu çerçevede; Sağlık Bakanlığının 14.01.2020 tarihli ve 149-82 sayılı yazısı doğrultusunda 

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan ;20.08.2021 tarih 13441 sayılı ve 31.08.2021 tarih 13807 sayılı 

Genelgelerin tüm hükümleri ile 28.10.2021 tarih 17428 sayılı Genelgenin 3’üncü maddesinin 

uygulamadan kaldırılmasına karar verilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı’nın 15.01.2022 tarihli PCR Test Zorunluluğu Konulu Genelgesi doğrultusunda ; 

 

1. 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 ve 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 yapılmamasına, 

 

2. 24.08.2021 tarih 320 sayılı Ġl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılmasına, 

3. 03.09.2021 tarih 335 sayılı Ġl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılmasına, 

4. 28.10.2021 tarih 453 sayılı Ġl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2.maddenin yürürlükten 

kaldırılmasına , 



 

 

5. Kaymakamlıkların PCR Test Zorunluluğu ile ilgili ilçe özelinde aldıkları İlçe Umumi Hıfzıssıhha 

Kurulu Kararları var ise İçişleri Bakanlığı’nın 15.01.2022 tarihli PCR Test Zorunluluğu Konulu 

Genelgesi çerçevesinde düzenlenmelerine, 

 

Kaymakamlıklar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarca uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede 

yerine getirilmesinin sağlanmasına ,  

 

Karar verilmiştir. 

 

 

EK:   İçişleri Bakanlığının 15.01.2022 tarihli PCR Test Zorunluluğu Konulu Genelgesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 


