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T.C. 

ÇANKIRI VALİLİĞİ 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 

 

KARAR NO  : 23 

KARAR TARİHİ : 01.09.2021 

 

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

 Çankırı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Vekili Hamdi BOLAT başkanlığında, aşağıda 

isim ve imzaları bulunan üyelerin katılımı ile Valilik toplantı salonunda toplanmıştır.  

   

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun 

önerileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda salgının/bulaşmanın 

toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, 

mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak 

uygulamaya geçirilmiştir. 

 

  Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ile Milli Eğitim Bakanlığınca 24 Ağustos 

2021 tarihinde yayımlanan “Kovid19Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberinde” 

ve Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, İçişleri 

Bakanlığının 20.08.2021 tarih 13441sayılı ve 31.08.2021 tarih 13807 sayılı Genelgeleri kapsamında 

aşağıdaki tedbirlerin hayata geçirilmesine karar verilmiştir. 

 

1- 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren, süresi içerisinde aşı sürecini tamamlamayan kişilerin 

konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif 

sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesine, bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından 

etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid19 hastalığı sonrası 

bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR 

testi sorgulaması yapılmasına, kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok 

ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmemesine, 

 

2- Süresi içerisinde aşı sürecini tamamlamayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç 

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

seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi bulunmasına, bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi 

gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin 

aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) 

veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılmasına, kişi hastalığı geçirmemiş 

veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmemesine, 

 

3- Tüm eğitim kurumları dâhil olmak üzere öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci 

servisi personelinin aşı süreçlerinin tamamlanmış olması önerilmekle birlikte,  başta öğretmenler olmak 

üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi 

öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin/görevlilerin aşılı/geçirilmiş hastalık durumunda (Covid19 

hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmamaları halinde; bu kişilerden her 

hafta pazar ve çarşamba günleri PCR testi ile taranmaları istenilmesine, sonuçların okul idaresi 

tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulmasına, 



2/2 

 

 

4- Süresi içerisinde aşı sürecini tamamlamayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara 

girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) 

kullanma sırasında PCR negatif test sonucu istenmesi kuralının 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için 

uygulanmasına, 

 

5- Salgın süreci ile birlikte mesafe kuralı doğrultusunda imtina edilen sarılma ve tokalaşma benzeri 

davranışların özellikle son dönemde toplum içerisinde yaygınlaştığı görülmekte olup; 

kültürümüzün bir parçası olmakla birlikte salgınla mücadele sürecinde salgının yayılımını artıran 

tokalaşma/sarılma gibi faaliyetlerden bir müddet daha uzak durulmasının öneminin 

vatandaşlarımıza hatırlatılmasına yönelik çalışmaların Valiliğimizin koordinasyonunda 

sürdürülmesine, 

 

6- 15.10.2020 tarih ve 70 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararının revize edilerek, ertelenen yüz 

yüze staj/uygulama eğitimlerinin 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 

olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştiren, sağlık iş koluna bağlı kamu veya özel eğitim 

kurumlarında öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin işletmelerde mesleki beceri eğitimlerini, İl Sağlık 

Müdürlüğü ve Müdürlüğe bağlı sağlık tesislerinde yüz yüze olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun 

önerileri doğrultusunda Covid-19 salgın yönetimi ve çalışma rehberine göre yapmasına,  

    Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek, uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz 

bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan 

verilmemesine, 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 adli işlemlerin başlatılması için suç duyurusunda bulunulmasına, 

 

Oy birliğiyle karar verilmiştir. 

 

    

     BAŞKAN            ÜYE            ÜYE 

 

Hamdi BOLAT                             İsmail Hakkı ESEN                         Dr. Hüseyin SARIKAYA 

   Vali Vekili                      Çankırı Belediye Başkanı                          İl Sağlık Müdürü 

 

 

             ÜYE ÜYE ÜYE 

 

     Selim BOYRAZ                             Arif KIRKPINAR                         Uzm. Dr. Bekir DEMİRTAŞ                     

Çevre ve Şeh. İl Müdürü                 İl Milli Eğitim Müdür V.                  Çankırı Dev. Hast. Başhekimi 

 

 

              ÜYE           ÜYE 

 

  Dr. Hüseyin DÜZGÜN                                Özlem ÖNEL     

Tarım ve Orman İl Müdürü                         Serbest Eczacı                                                           


