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ILCE HIFZISSIHHA KOMiSYON KARARI

İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 12/01/2022 gilnü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali
KARATEKELi Başkanhğında toplarıarak aşağıda isimleri ve imzalan bulunan üyelerden
teşekkül etmiş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alınmıştrr.

. 
_ 
koronavirüs (covid-l9) salgınının toplum saglığı ve kamu di.izeni açısından oluşturduğu

riski. Yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyİa, yurt içinje alınan
tedbirlerde olduğu gibi sınır kapılannda uygulanacak kurallar ve önlemler,-salgının seyrinde
yaşanan ktiresel gelişmeler doğrultusunda belirlenmektedir.

Bu çerçevede içişleri Bakanlığ ının 26.11.202l tarih ve 19294 sayılı genelgesi ile
27 -11.202l tarihinden itibaren tiim kara, hava. deniz ve demiryolu sınır kapıİanmİzdan-tııkeye
girişte uygulanacak tedbirler belirlenmişti. Sağlık Bakanhğının 08.01.20)2 tarih ve 149-49
sayılı__yazısı ile yeni gelişmeler doğrultusunda ülkeye girişe uygulanacak tedbirlerde bazı
değiŞiklikler yapılmasma ihtiyaç dulıılmuş olup l0.0İ.zo2z İa.itıİnoen itibaren geçerli olmak
iizere, İÇişteri Bakanlığırun l0.0t.2b22 rıih;2477 sayılı Genelgesi ile Umum"i İ{ıfzıssıhha
Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyannca aşağıdaki kararlar alınmışnr.

Botsvanı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambi\ Namibya ve Zimbabve,
Brezilya, Nepal, Sri Lanka, BangIadeş, Hindiitan v e Pakistan'dan üliemize !.ı.n ,"yu
son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten az;li 72 saat
önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test sonucunun ibraz talep edilecekti-r. 

'

-Di.inya sağlık Örgütti veya ülkemizce acil kullanın onayı verilmiş aşılardan en aziki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklannr ve son dozdarı 
"" 

i lz gun geçtigini
belgeleyenler ülkemize girişte karantina uygulamasrndan muaf tututacaklardir. - '

. __ :Dİi'Yu Sağlık Örgütii veYa ülkemizce acil kullanrm onayı verilmiş aşılardan en az iki
doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklanru ve son dozdan ,n -'ıq giin geçtiğini
belgeleyemeyenler ise ikametgihlannda veya beyan edecekleri adreslerde zınJ.ı""yı"
karıntinaya a!ınacak, bu sürenin sonunda karantına sonlandınlacal«ır. karantiıa sürecinin
erken sonlandınlması talebinde bulunanlar 5. günde pcR testi yaplrarak pcR test sonucunun
negatif çıkması durumunda karantina sonlandınlacakhr.

Test sonuçlarının pozitif çıkmasr durumunda;

, semptomlan olan kişiler semptom başlangıcından itibaren, semptomu olmayan
kişiler ise karantinanın sonlandınlması amacıyla yapılan pozitif çıkan ilk- pcR testi için
numune alrnmasından itibaren;

a. 7 giin bolunca izolasyona alınrr,

b. 7. gtıniın sonunda semptomsıız veya hafif semptomlu olup son 24 saat içinde
antipiretik almaksızın ateşi olmayan kişilerin izolasyonu sonlandınlrr.



c. İzolasyonun erken sonlandınlması için 5. giln PCR testi yapılabilir, test sonucunun
negatif çıkması durumunda izolasyon sonlandınlr.

- Belirtilen ülkelerden ebeveynleri ile birlikte yolculuk yapmak kaydıyla ülkemize
giriş yapacak 12 yaşından büyük ve 18 yaşından küçiii şahıslar, 72 saat öncesinde alacaklan
negatif PCR test sonucu ile uçuşa kabul edileceklerdir. Bu kişiler için ikametlerinde tekrar
PCR testi uygulanacak olup PCR test sonucu negatif çıkanlar karantina uygulamasından muaf
tutulacaktr.

yabancı ülkelerle ikili diizevdeki özel diizenleme hükiimleri saklıdır.

2. Afgaııistan'dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 giinde bu ülkede bulunduğu
anlaşılan kişilerin ülkeye girişlerine ilişkin olarak İçişleri Bakanlığının 26.11.202l tarih ve
l9294 sayıh Genelgesi ile getirilen hükiimlerin uygulanmasına aynen devam edilecektir.

3. İran ve Mısır'dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif
sonuçlu PCR test raporu ibrazı, Dünya Sağlık Örgütii veya ülkemizce acil kullanım onayı
verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklannı ve son
dozdan en az 14 gün geçtiğini gösterir aşı kartı talep edilecektir.

4. nk 3 maddede sayılanlar dışında diğer ülkelerden gelenlerden tüm sınır
kapılanmızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerdeı Diinya Sağlık Örgütü veya
ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek
doz) yaptırdıklannt ve son dozdan en az 14 gtn geçtiğini velveya ilk PCR pozitif test
sonucLınun 28. giinünden başlamak tizere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke
resmi otoritelerince dtizenlenen belgeyi ibraz edenlerden aynca negatif sonuçlu PCR/hızlı
antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri
uygulanmayacaktır.

Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair
belgelerin ibraz edilememesi durumunda, girişten azami 'l2 saat önce yapılmış negatif sonuçlu
PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlt antüen test
sonucunun ibrazı istenilecektir.

5. 12 yaş altmdaki çocuk-lar ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı
sertifikası uygulamalanndan muaf futulacal(ır.

6. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak-gemi miirettebatı, kilit personel
olarak nitelendirilen gemi adamlan ve tr şoftirleri SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina
uygulamasından muaf tutulacaktır.

7. Yukandaki maddeler çerçevesinde ülkemize girişlerde talep edilecek aşı sertifıkası,
pcR/Antijen test sonucu gibi belgelerin havayolu ve deniz yolu ile gelen yolcular ile
kara/demir yolundan toplu taşıma araçlanyla gelen yolcular için yolculuk öncesinde çıkış
ülkesinde taşıyıcı şirket taIafindan kontrol edilecek, belgesi olmayanlann sefere kabul
edilmemesi sağlanacak, belgesi olmayanlann sefere kabul edilmesinden dolayı ortaya çıkan
sorumluluk taşıyıcı şirket tarafindan kaışılanacaktır.

8. Sağlık Bakanlığı tarafından tiim sınır kapılanmızdarı ülkemize giriş yapacak kişiler,
vanş noktalannda ömekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecektir.



Bu kapsamda gelen kişilerin test ömekleri almdıktan sonra nihai vanş yerlerine
gitmelerine izin verilecek, test sonuçlannın pozitif çıkması durumunda Sağhk Bakanhğı
COVID- l 9 rehberi doğrultusunda izolasyonları ve tedavileri yapılacaktır.

9. Snır kapılanmızdan ülkemize giriş yapacak vatandaşlarımızdan;
9.a Diinya Sağlık Örgütii veya ülkemizce acil kullanrm onayı verilmiş aşılardarı en az

iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklannı ve son dozdan eı az 14 giln geçtiğini
velveya ilk PCR pozitiftest sonucıınun 28. giinilnden başlamak iizere son 6 ay içinde hastahğı
geçirdiğini belgeleyenler ile girişten azarrıi 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test
raporrınu ya da girişten azarni 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunu ibraz
edenlerin ülkemize girişlerine izin verilecektir.

9.b Yüandaki maddede belirtilen belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyen
vatandaşlanmıza sınır kapılannda PCR testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin
verilecek ve test sonucu pozitifçıkanlann ikametlerinde izolasyona alınmalan sağlanacaklır.

9.c Bu şekilde ülkeye girişlerine izin verilen vatandaşlarımız, uygulama esaslan Sağlık
Bakanlığınca belirlenecek şekilde vanş noktalannda karantinaya alınacak ve negatif sonuçlu
PCR test raporu ibraz edene kadar izolasyon siirdiiı,ülecektir.

Yukandaki kararlar ile ilgili uygulamada herharıgi bir aksaklığa meydan verilmemesi
ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden
dawanışlara ilişkin Tilrk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli
işlemlerin başlatılmasına;

l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.

Ko YoN B
Mehmet Ali KARATE Lİ

Kaynarca Kaymakamı

Mural
Be

D Mete AR
I lçe Orman Bak.

ilçe Müdiırü

üyB
N
Ser Eczacı

iıyn


