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Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm <lünyayı tehdit etmeye devam
eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafiırdan PANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs
(Covid-l9) 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. Mad,d,eleri kapsamında
aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında I Haziran 202t tarihinden itibaren ülkeye
giriŞte uygulanacak olan tedbirlere ilişkin genel esaslar İçişleri Bakanlığının 31.05.2021 tarih
ve 8832 sayılı Genelgesi doğrultusunda alınan; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 0|.06.202l
tarih ve 202|l54 nolu kararı ile belirlenmiş ve İçişleri Bakanlığının27,06.202| tarlhve 10530
sayılı Genelgesi doğrultusunda alınan; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 28.06.2021tarih ve
2021l6| nolu kararı ile uygulamada bir takım değişikliklere gidilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünin27.06.202l tarih ve |49 sayılı yazısı
ile diğer ülkelerde salgının seyrinde yaşanan gelişmeler de göz önünde bulundurularak l
Temmuz 202l tarlhinden itibaren sınır kapılarında uygulanması gereken tedbirlere ilişkin
öneriler ile İÇişleri Bakanlığının 28.06.2021 tarih ve l0582 salıı|, Ç"r"lgesi doğrultusunda
aŞağıdaki tedbir ve uygulamaların tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızda l
Temmuz 202l tarihinden itibaren hayata geçirilmesine,

l.BaŞka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Bangla<ieş, Brezl|ya, Güney Afrika,
Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72
saat önÇe yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazının talep edilmesine ve bu kişilerin
ValilikÇe uygun görülecek mahalde l4 gün süreyle karantinaya alınmasına, karantinanın l4.
gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina
tedbirinin sonlandırılmasına, PCR test sonucu pozitif çıkanların ise test sonucunun pozitif
Çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınmasına ve l4. günün sonunda PCR testinden negatif
sonuç alınmasıyla tedbirin sonlandırılmasına,

2. Afganistan ve Pakistan'dan ülkemize gelen kişiler ile son l4 günde bu ülkelerde
bulunduğu anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresinin l0 gün
olarak uygulanmasına, karantinanın 7. gününde uygulanan PC]R testinin negatif çıkması
halinde zorunlu karantina uygulamasının sonlandırılmasına, PCR testinin pozitif çıkması
halinde ise Sağlık Bakanlığı COVİD-l9 rehberi doğrultusunda hareket edilmesine,

3. Son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, l{indistan, Nepal veya Sri
Lanka'da bulunan ya da Afganistan ve Pakistan'dan ülkemize gelen veya son l4 günde bu
ülkelerde bulunan kişilere yönelik uygulanacak olan zorunlu karantinanın, Valilikçe uygun
görülecek mahalde uygulanmasına,

4. BirleŞik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden girişte n azami 72 saat,
önce yapılmış negatif sonuçlu pcR test raporu ibrazının talep edilmesine,

5. Birinci, ikinci ve dördüncü madde kapsamında kalmayan diğer ülkelerden gelenlerden
İüimiz sınır kapılarından (kara,deniz) ülkemize girişlerde girişten en az 14 gün önce aşı
YaPtırıldığına velveya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere
hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi
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ibraz edenlerden ayrlca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazının talep

edilmemesine ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmamaslna,

Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair

belgelerin ibraz edilememesi durumunja girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif

sonuçlu pCR test raporunun veya girişt İn arami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı

antijen test sonucunun ibrazının yeterli görülmesine,

Ö. iı sugı,k Müdürlüğü tarafından; İlimiz sınır kapılarından ülkemize giriŞ YaPacak

kişilerin, varlş noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabİ

tutulabilmelerine,
Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varlŞ Yerlerine

gitmelerine izin verilmesine, test sonuçlannın pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı

Öovip-ı9 rehberi doğrultusunda tedavilerinin yapılmasına, test sonuÇları Pozitif Çıkan

kişiler ile yakın temasta=bulundukları kişilerin kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük

süİe ile karantinaya alınmalarına ve 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuÇlarının

negatif olması durumunda karantina koşullarının sonlandırılmasına, bu kiŞilerden delta

vaİyantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina koşullarının 14. günün sonunda PCR testi negatif

sonucuyla sonlandırılmasına,
z. Öış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için, uçak-gemi mürettebatı, kilit Personel olarak

nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförlerinin SARS-CoV-2 PCR testi Ve karantina

uy gulamasından muaf tutulmalarına,

8. Sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak vatandaşlarımızdan;

s.ı_ Üıı(emize girişten en az 14 gün önce aşı yaptınldığını ve/veya ilk PCR Pozitif test

sonucunun 28. gtin-ünjen başlamak üzere hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğini belgeleYenler

ile girişten uruİi 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunu Ya da giriŞten

azami 48 saat önce yapıl-rş n"gatif hızlı antijen test sonucunu ibraz edenlerin ülkemize

girişlerine izin verilmesine,- 
8.2- yukarıdaki maddede belirtilen belge ya da test sonuçlarını 1braz edemeYen

vatandaşlarım|zasınır kapılarında PCR testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin

verilmesine ve test ,orr.u pozitif çıkanların ikametlerinde izolasYona alınmalarının

sağlanmasına,
" 8.3_ Öte yandan yurt dışında yaşayarı/ikamet eden ve izin veya tatil amacıYla

memleketlerine ya da tatil beldelerine gelecek vatandaşlarımızda yaz ayları boYunca

yaşanabilecek yoğunlaşm a göz önünde bulundurularak İlİmİzde bulunan kara stnlr

kap,mrrıa *,rr.İ, oıu.uı. şekiİde; 8.1 maddesinde belirtilen belge ya da test sonuÇlarını ibraz

edemeyen vatandaşlanmızın; temel bilgilerini (ülke içerisinde bulunacakları Yerladres bilgisi

dahil) İç...n bir formu doldurarak sınır kapılarından geçişlerine izin verilmesine,
yukarıda alınan tedbirler doğrultusunda uygulamada herhangi bİr aksaklığa meYdan

verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uYmaYanlara Umumi

Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suÇ

teşkil eden filler içinse adli mercilere suç duyurusunda bulunulınasına;

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Osman nİl,CİN
Vali
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