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SAĞLIK BAKANLIĞI

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-96773357-045.99
Konu : Zorunlu PCR Testleri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 11/01/2021 tarihli ve 96773357-045.99-99-28 sayılı yazımız.
b) Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 18/10/2021 tarihli ve 23642684-010.06.99-99-1959 sayılı
yazısı.

c) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 25/10/2021 tarihli ve 13588366-134.02-02-1435 sayılı yazısı.

Bilindiği üzere; 14.04.2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 13.04.2020 tarihli ve 2399
sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Covid-19 hastalığı ile mücadele kapsamında herhangi bir sosyal güvencesi olup
olmadığına bakılmaksızın tüm kişilere, Bakanlığımızca temin edilerek dağıtımı yapılacak olan; korunmaya
yönelik kullanımı tavsiye edilen her türlü kişisel koruyucu ekipmandan, hastalığın teşhisinde kullanılan testlerden,
kitlerden ve bunların kullanılmasına ilişkin sair ekipmandan ve hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere merkezi
olarak temin edilen ilaçlardan yararlanmada 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden
muafiyet sağlanmış ve mezkûr Cumhurbaşkanı Kararının uygulanmasına ilişkin hususlar ilgi (a) yazımızla
duyurulmuştur.

Diğer taraftan Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim
Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından aşı olmamış veya aşısı tamamlanmış kişilerden
konser, sinema, stadyum ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımda ve yurt içi
seyahatlerde, aşı olmamış veya aşısı tamamlanmış öğretmen ve okul çalışanları ile işçilerden negatif sonuçlu PCR
testi talep edilmesi uygulaması başlatılmıştır.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında anılan kurum ve kuruluşlarca başlatılan söz konusu uygulama
gereği, ilgili kişilerden istenilen PCR testlerine ilişkin iş ve işlemlerin ekte yer alan ilgi (b) yazı doğrultusunda
yürütülmesi, test işlemleri ile ilgili süreçlerin hekim değerlendirmesine gerek olmaksızın organize edilmesi
konusunda Bakanlığımız sağlık tesislerinin talimatlandırılması ve takip edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.
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