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çiıı Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdİt etmeye

devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafindan PANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs

(Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek

için İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26. Maddesine

istinaden 1oplanmış olup, mezkur kanunun 27 . ve 72.Madde|eri kapsamında aşağıdaki kararlar

alınmıştır.

içişleri Bakanlığının l3.1 1.202| tarih ve 18513 sayılı Genelgesi doğrultusunda alınan;

İl Umumji Hıfzıssıhha Kurtılunun 13.|1,202l tarih ve 202ll72 nolu kararı ile 15.11.202|

tarihinden, itibaren tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımızdan ülkeye giriŞte

uygulanacıak tedbirler belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığının26.||.202| tarih ve |49-1647 saYı|ı

yuİrş ile salgının küresel seyrinde yaşanan yeni gelişmeler doğrultusunda ülkeye giriŞte

uygulanacak olan tedbirlerde bazı değişikliklere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. İçişleri

Bakanlığının27 ,||.202I tarih ve 19294 sayılı Genelgesi çerçevesinde;

l. Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, NamibYa ve

Zimbabve'den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demİryolu sınır kapılarımız yoluyla

doğrudan seyahat edilmesine 27.11.202l Cumartesi gününden itibaren izin

verilmemesine, bu nedenl e27 .11.202| Cumartesi gününden itibaren Botsvana. Güney Afrİka

Cumhuriyeti. Mozambik, Namiby ave Z,imbabve'den ülkemize tüm uçuşların (ambulans, özel

ve kargo uçuşları hariç) yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulmasına,

2. Herhangi bir sebeple son 14 günde Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti,

Mozambik, Namibya ve Zimbabve'de bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize giriŞten

azami72 sıat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu İbrazının talep edİlmesİne ve

bu kişilerin, aşıh olma ya da son l80 günde hastalığı geçirme durumuna bakılmaksızın

ücretlerini kendileri karşrlamak kaydıyla Valilikçe uygun görülecek mahalde 14 gün

süreyle karantinaya alınmalarına,

Bu şekilde karantinaya alınan kişilere 10. günün sonunda yaptırılacak PCR testinde

negatif sonuç alınmasıyla karantinanın sonlandırılabilmesine, PCR test sonucunun pozİtif

çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı Rehberleri doğrultusunda kişilerİn izolasyona alınmasına

ve l4. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatİf çıkması durumunda İzolasYon

tedbirinin sonlandırı lmasına.

3" içişleri Bakanlığının 13. || .202| tarih ve l 85 1 3 sayılı Genelgesi doğrultusunda

alınan; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 13.1|.2021tarih ve 2021l12 nolu kararı ile belirlenen

ülkeye giriş tedbirlerinin bahse konu ülkeler (Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti,

Mozambik, Namibya ve Zimbabve) dışındaki ülkeler için aynı şekilde uygulanmaya devam

edilmesine,
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Yukarıda alınan tedbirler doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemeısine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Kabahatler
Kanununuıı ilgili maddeleri ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari
işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden filler içinse adli mercilere suç duyurusunda
bulunulmasına;

Oylıirliği ile karar verilmiştir.
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