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T.C. 

MERAM KAYMAKAMLIĞI 

İLÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARI 
 
 
   Karar Tarihi:  04.03.2022 

   Karar Sayısı:  11 

 
Konya İli Meram İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 04.03.2022 tarihinde 1593 sayılı Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunun 23. ve 26. Maddeleri ne istinaden Kaymakam Ali Murat KAYHAN 
başkanlığında aşağıda isim ve imzaları bulunan üyeler olduğu halde toplanarak gündemdeki 
maddeler değerlendirilmiş olup, Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27.ve 72. maddeleri uyarınca     
       
       Gündem:   
         
       -İçişleri Bakanlığının 04.03.2022 Tarih ve E8978086515325940 Sayılı Genelgesi 
        İlgi: a) Sağlık Bakanlığının 03.03.2022 Tarihli ve E13588366149377 sayılı yazısı   
                b) Sağlık Bakanlığının 03.03.2022 Tarihli ve E13588366149389 sayılı yazısı   

    

     Koronavirüs (Covid19) salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esaslar; 

salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda belirlenmektedir. 

 

      Sağlık Bakanlığının ilgili 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. 

 

Bu kapsamda; 

 

1. Uygulamadan Kaldırılan Hükümler; 

  

1.1 İlgili Bakanlık Genelgelerimizde; maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR 

test sonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulanması 03.03.2022 tarihi itibariyle 

sonlandırılmıştır. 

 

2. Maske Kullanımı; 

 

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

koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacaktır. 

 

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, tren, 

metro, vapur, uçak gibi her türlü toplu ulaşım araçlarında (şehirlerarası dahil) maske kullanım 

zorunluluğu uygulanmasına devam edilecektir. 
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3. HES Kodu Uygulamasına Son Verilmesi; 

 

 

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

uçak gibi toplu ulaşım araçlarının kullanacak kişilere yönelik HES kodu sorgulaması yapılması 

uygulaması 03.03.2022 tarihi itibariyle sona erdirilecektir. 

 

 

4. PCR Testi; 

 

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 ve bundan böyle Sağlık Bakanlığının 

ilgi (a) yazısı doğrultusunda hastalık belirtisi olmayan kişilerden PCR testi istenilmeyecektir.  

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 


