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03.03.202l

202lt2l

Çin Halk CumhuriYeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam
eden ve Dünya sağlık Örgütü tarafindan PANDEMi olarak nitelendirilen
koronavirüs
(Covidl9) salgınından ülkemizi ve vatandaşımızı korumak ve salgının yayılmasını
engellemek
iÇin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 26. Maddesine

istinaden toPlanmıŞ oluP, mezkur kanunun 27 . ve 72. Madde|eri
kapsamında aşağıdaki kararlar
alınmıştır.

l,

iÇiŞleri Bakanlığı iller idaresi Genel Müdürlüğünnn 26.02.202| tarih
ve 328l sayılı
Genelgesi doğrultusunda alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 26.02.202l
tarih ve
202|/|6 nolu kararında ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden
son72saat içerisinde
YaPılmıŞ negatif SARS-CoV-2 PCR test ibraz etme gerekliliğinin ve negatif sonucu
ibraz edemeYen kiŞilerle ilgili uygulanacak karantina koşulİarının yeni
bir karar
alınıncaya kadar il Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 05.01.202l tarih ve 202|l02
nolu
kararı ile belirlendiği haliyle devam edilmesi
şeklinde karar alınmıştı.
İÇiŞleri Bakanlığının02.03.202l tarlhve 3601 sayılı Genelgesi
doğrultusunda;
Tüm kara, deniz ve hava sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapmak
isteyen kişilerden
son 72 saat iÇerisinde YaPılmış negatif SARS-CoV-2 PCR
test ibrazının talep edilmesi
zorunluluğu uYgulaması ile negatif sonucu ibraz edemeyen
kişilere uygulanacak
karantina koşullarına dair esasların İl Umumi Hıfzıssıhha
Kurulunun 05.0l .202l tarih
ve 202ll02 nolu kararı ile belirlendiği haliyle 15 Nisa n 202l tarihine kadar
sürdürülmesine,

2, İl

Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 30,|0.2020 tarih ve 20201125 nolu
kararının 3.
maddesi ile; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10.11.2020
tarih ve 2020l|27 nolu
kararının l. maddesinin iptal edilmesine,

Yukarıda alınan tedbirler doğrultusunda uygul amad,a herhangi
bir aksaklığa meydan
verilmemesine ve mağduriYete neden olunmamasına, alınan
kara.İa.a uymayanlara Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem
tesis edilmesine ve konusu suç
teşkil eden filler içinse adli mercilere suç duyurusunda
buıunulmasına;
Oybirliği ile karar verilmiştir.
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