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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 
 

 
      İl m z Hıfzıssıhha Kurulu 27.04.2022 tar h nde saat 10.00’da Val  Avn  ÇAKIR’ın 
Başkanlığında aşağıda adı soyadı, unvanı ve mzaları bulunan kurul üyeler n n katılımıyla 
toplanarak, gündemdek  konu görüşülerek karara bağlanmıştır. 
 
GÜNDEM: 
      Koronav rüs (Kov d-19) pandem  tedb rler  kapsamında İl m zdek  kapalı alanlarda maske 
kullanım zorunluluğu uygulamasının kaldırılmasını görüşmek. 
 
KARAR:   

   Koronav rüs (Kov d-19) salgını sürec nde toplumsal hayatın şley ş ne l şk n usul ve 
esaslar salgının genel seyr  ve Sağlık Bakanlığının öner ler  doğrultusunda İç şler  
Bakanlığınca yayımlanan Genelgeler le bel rlenm ş ve l/ lçe hıfzıssıhha kurulları kararları 
le hayata geç r lm şt r. 

      Salgınla mücadele sürec nde en öneml  etkenler arasında yer alan maske kullanımına da r 
usul ve esaslar salgının son dönem seyr  ve Sağlık Bakanlığının öner ler  göz önünde 
bulundurularak İç şler  Bakanlığının 04.03.2022 tar hl  ve 25940 sayılı Genelges  le yen den 
düzenlenerek açık alanlarda maske kullanım zorunluluğu kaldırılmıştı. 
     Sağlık Bakanlığının 26.04.2022 tar hl  ve E- 13588366-149-581 sayılı yazısında se; 
“Pandem n n geld ğ  noktada, salgının etk s n n azalması, aşılamanın yaygınlaşması, 
toplumsal hayatı esk s ne oranla daha az etk lemes  le b rl kte alınan önlemler n dünyada 
olduğu g b  ülkem zde de toplumun her noktasında kısıtlama şekl nde değ l b reysel düzeyde 
uygulanması öneml  hale gelm şt r. Bu nedenle ler  yaşlardak  k ş ler le kron k hastalığı, 
hastalık şüphes  ve r skl  gruplarla teması olanların hem kend n  hem de çevres n  korumak 
ç n maske kullanmaya devam etmeler  ve hatırlatma dozlarını yaptırmaları b reysel 

sorumluluk çerçeves nde öneml d r. 
     Bu kapsamda 26 N san 2022 tar hl  KOVİD-19 B l msel Danışma Kurulu öner ler  
doğrultusunda; açık ve kapalı alanlar dah l olmak üzere tüm alanlarda, tüm okullarda maske 
zorunluluğunun tümüyle kaldırılması, ancak ülkem zdek  günlük vaka sayısı 1000’ n altına 
düşene kadar b r müddet daha toplu taşıma araçları le sağlık kuruluşlarında maske 
kullanımına devam ed lmes , kapalı alanlarda maske kullanıma da r usul ve esasların 
aşağıdak  şek lde değ şt r lmes  b ld r lmekted r.” 
 
     Bu çerçevede 27.04.2022 tar h nden t baren; 

1. Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı 
alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirilmesine, 

2. Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında ise yeni bir karar 
alınıncaya kadar (ülkemizde günlük vaka sayısı 1.000’in altına düşmesi halinde) maske 
kullanma zorunluluğuna devam edilmesine karar verilmiştir. 
   İşbu kararın lg l  kurum ve kuruluşlara gönder lmes ne oy b rl ğ yle karar ver ld .  
 


