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Çin Hdk CumhuriYeti'nin w.uha1
başlayarak tüm dünyayı tehdit
devam eden ve Dünya sagiık
§entinde
etmeye
Ö'j,ıttı tarafından
paNnJüi olarak nitelendir-iıen
(Covid-l9) salgınından tiliemizi
koronavirüs
Şe rutunouştmızı ı.orumat ve
sal,ının yayılmasını engellemek
için İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu,
sayııı U-r;;İİ;fzıssıhha Kanununun
26. Maddesine
oluP, mezk"
27 , Y e 72. Mad,deleri kapsamında
aşağıdaki
;lffif,}:"PlanmıŞ
kararlar

ıiıı
k*un

1'

İçişleri Bakanlığın ın2l,04.202l
tarih ve 7377 sayılı Genelgesi
çerçevesinde;
Ulusal Egemenlik^ve Çocuk Bayramı
nedeniyle resmi tatil olan 23 Nisan
202| Cuma
gününün de bu hafta sonu uygulanacak
sokaga çİt-u ı.,rrtıu,,ur,rJrı,ii
si ile;22
Nisan 202l PerŞembe günü
ıq.Oo'oan zofrısan iozı p*urtesi
"oıı_"
günü
saat
05.00,e kadar
'uit
sokağa çıkma kısıtlamİsı uygulanmasına,

ı

Bu haftaYa özgü olarak 22 Nisan 202l
Perşembe günü saat 19.00,dan 26
Nisan 202l
saat O5,00'a kada*vguılru.uİ oıun
sokaga

İffffi:l.İİ"

;;^k." kısıtıaması

ı'1 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun

l4.04 ,202| tarih ve 202tl35 nolu
kararının ekinde yer
alan "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından
Muaf Yerler ve Kişiler.Listesi,, geçerli
olacak olup,
aYnı şekilde İl Umumi Hıfzıssıhha
Kurulunu n la.Oa.20ı2l tarih ve 202ll35
nolu
kararının
l inci ve 3 üncü maddelerinde düzenlenen
sokaga;k;.
kısıtlaması
sırasında belirli saat
aralığında (l0,00-17,00) aÇık olabilecek/.p,;i;;İÜ.
auıiy.t
gösterebilecek
işyerleri
(bakkal, market, kasaP, manav
ve kuruyemişçi) ile
seyahat
ş.hirı.rururı
kısıtlamasına dair
usul ve esasların 23 Nisan 202l Cumagünü
de birebir uygulanmasına,

l'2 TürkiYe BüYük Millet Meclisi, Anıtkabir
ve Birinci Meclis,te gerçekleştirilecek
İıimiz g,neıinoe Üırruı rg.r.rıit r.
ço.ut Ş"r;.u,,;öıdaki
}}lİHlil*}Jİa

tören ve
esasıara

Milli Eğitim Bakanlığının06.04.202l tarihve23672112
sayılı ya*sıdoğrultusunda
Çelenk sunma törenlerinin fiziki ...ur. ı.oİrıİ";;;
rr-İ; şekilde asgari düzeyde

katılımla gerçekleştirilmesine,

Çelenk sunma törenleri dıŞında kişilerin bir araya gelmesine
neden olabilecek
kutlama Programlarının
YapıIn',uru,nu, bunun y.rİ;.İJİ;sal Egenıenlik ve
Bayramının coşkusunu yansıtabilecek
çocuk
başta kolluk araçlarından oluşmak
üzere
araÇ konvoYları, ses, ıŞık ve havai
ışık gösterileri, mobil araçlarla gösteriler
ile
çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilmesine,

Sayfa
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1.3 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişilerin de tören
ve kutlama Programları süresi İle sınırlı olmak kaydıyla ,okugu
çıkma kısıtlamalarından
muaf tutulmalarına,

İÇiŞleri Bakanlığının 2l .04.2021tarih

ve 7374 sayılıGenelgesi çerçevesinde;

Sağlık Bakanlığının20.04.2021tarihve 588 sayılı yazısından
ilk olarak ingiltere,de ortaya
Çıkan İngiltere varyantının, günümüzde tüm İıll."İ"." yayıldığı, dünyada ve Türkiye,de
Covid-l9 tanısı alan kiŞilerde artık yaygın olarak saptanan Covid-l9 alt
tipi olduğu ifade
edilerek son geliŞmeler doğrultusundİ konunun yeniden değerlendirilmesi
sonucunda
Ingiltere varYantına iliŞkin olarak durdurulan ingilteİe ve Danimİrka
uçuşlarının açılmasına
Ve Son l0 gün iÇinde bu ülkelerde bulunan kişilere uygulanan
karantina önlemlerinin
kaldırılmasının uygun olacağına,
Bu çerçevede;

2,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 15.03,202| tarih ve 202|/27
nolu kararının l. maddesinin
iPtali ile; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun |4,04.202l tarih ve
2021l35nolu kararının l3.
maddesinde belirtilen, 3l MaYıs 202| tarihine kadar uygulanmasına
devam edilmesine
karar verilen "Yurt dıŞından gelen kişiler için uygulanan
son 72 saat içerisinde alınmış
negatif PCR test sonucu ibraz edilmesi zorunlugrİun" ingiltere
,, ourri.urka,dan gelen
kişiler için de uygulanmasına,

2,|22 Nisan 202l PerŞembe gününden itibaren geçerli olmak izere
son l0 gün içerisinde
Hindistan'da

bulunan ve kara, hava, deniz yolu ile Türkiye'ye gelen kişilerin
girişlerinden
önceki son YetmiŞ iki (72) saat içerisinde yapılmış negatif pCR
test sonucunu ibraz etmeleri
Sonrasl ülkeYe ahnmasına, Türkiye'ye girişlerini takİben
Valiliğimiz tarafindan belirlenen
Merkez İlÇemizde Yer alan Hundi Hatİn Kız öğr;;.i yrrdunİa
l4 gün karantina altına
alınmalarına, |4 günün sonunda PCR testi yaf,ılarak test
sonuçları negatif çıkanların
karantinalarının_ sonlandırılmasına, PCR testi pozitif
çıkanların tedavileİnin ise Sağlık
Bakanlığı Covid- l 9 rehberi doğrultusunda yapılhasına,

Yukarıda alınan_tedbirler doğrultusunda uygulamada herhangi,bir
aksaklığa meydan
verilmemesine ve mağduriYete neden olunmamaşİu,
ulrnan kararlaİa uymayanlara Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem
tesis edilmesine ve konusu suç
teşkil eden filler içinse adli mercil... ruç dryirusunda
buıunulmasına;

Oybirliği ile karar verilmiştir.
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