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ILCB HIFZISSIHHA KOMİSYON KARARI

Ilçe Hıfzıssıhha Komisyonu 03/0912021 gi.inü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ati
KARATEKELİ Başkanlığında toplanarak aşağıda isimleri ve imzalan bulunan üyelerden
teşekkül etmiş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile ahnmrştır.
Koronaviriis (Covid19) salgınının yeni varyantlannln ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla
Içişleri Bakanhğının 28.06.2021 tarih, 10582 sayılı Genelgesi ile 202ll38 sayıh İl
Hıfzıssıhha Kurul karanmızla I Temmuz 2021 tarihinden itibaren tiim kar4 hava, deniz ve
demiryolu smır kapılanmızda uygulanacak ülkeye giriş tedbirleri hayata geçirilmiş, İçişleri
Bakanlığınn 05.08.2021 tarlh 12593 sayılı Genelgesi ile de Afganistan ve Pakistan
ülkelerinden gelen kişilerin ülkeye girişlerinde uygulanacak karantina tedbirleri
belirlenmişti.

Salgının selrinde dtinyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler ile ilgili Bakanlıklann görüşleri
dogrulfusunda İçişleri Bakanlığının 28.06.2021l10582 ve 05.08.202lt l2593 sayılı
Genelgeleri ile getirilen ülkeye giriş tedbirleri (Afganistan ile ilgili kısımlan hariç)
yi.iriiıliikten kaldınlmıştır.

Bu çerçevede 4 Eylül 202l Cumartesi giintinden itibaren geçerli olacak şekilde İçişleri
Bakanlığının 02.09.2021 tarih ve t3940 sayılı Genelgesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
27 ve 72. Maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.
l. Hali hazrda durdurulmuş olan Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlanna
ilişkin uygulama yeni bir karaı alınıncaya kadar aynen devam edecek ve bu ülkelerden
ülkemize doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyecektir.
Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 giinde Brezily4 Gilney Afrika Nepal v e Sri
Lanka'da bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış
negatif somıçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler Valiliklerce belirlenecek
yerlerde (ücretlerini kendileri karşılamak kaydıyla) 14 giin süreyle karantinaya alınacaktır.
Karantinanın 14. gününde yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda
karantina tedbiri sonlandınlacaktr. pcR test sonucu pozitif çıkanlar ise test sonucunun
pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14. giiniin sonunda pcR testinden
negatif sonuç alınmasıyla tedbir sonlandınlacaktır.

2. Bangladeş, Hindistan ve Pakistan'dan ülkemize gelen kişilerden ülkemize girişten azami
72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test sonucunun ibrazı talep edilecektir.Bangladeş,
Hindistan ve Pakistan'dan doğudan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu
anlaşılanlardan;Diinya 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 giin
geçtiğini belgeleyenler ülkemize girişte karantina uygulamasından muaf tutulacaklardır.
-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 gtln geçtiğini
Belgeleyemeyenler ise ikametgAhlannda veya beyan edecekleri adreslerde karantinaya
alınacak, karantina sürecinin l0. gününde PCR testine tabi tutulacak, l0. Gün yapılacak PCR
test sonucunun negatif çıkması duıumunda karantina sonlandınlacak, l0. günde pcR testi
yaptırmayanlar l4 giin siireyle karantinada tutulacak, test sonuçlannın pozitif çıkması



durumunda Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce yayınlanan giincel pandemi
rehberleri doğultusunda hareket edilecektir.
3. Afganistan'dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkede bulunduğu anlaşılan
kişilerin ülkeye girişlerine ilişkin olarak İçişleri Bakanlığının 28,062021110582 ve
05.08.2021/ 12593 sayılı Genelgeleri ve 2021138 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Karan ile
getirilen hi.lkümlerin uygulanmasına aynen devam edilecektir.
4. Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat
önce yapılmış negatifsonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecektir.
5. İll< aOrt maddede sayılanlar dışında diğer ülkelerden gelenlerden tifun sınr
kapılanmızdan (kara, hav4 deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya saglık Örgütii ve
ya ükemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için
tek doz) yaptırdıklannr ve son dozdan en az 14 giin geçtiğini veya ilk pcR pozitif test
sonucunun 28. giıniinden başlamak iizere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke
resmi otoritelerince di.izenlenen belgeyi ibraz edenlerden aynca negatif sonuçlu pcwhızlı
antijen testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri
uygulanmayacaktır.

Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasınrn veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin
ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatıf sonuçlu pöR test
raporu. veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hzlı arütijen test sonucunrın
ibrazı İstenilecektir.
6. l2 yaş altındaki çocuklar ülkemize girişlerde pcwAntijen test raporu ile aşı sertifikas!
uygulamalanndan muaf fu fu lacaklır.
7 . DıŞ ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak, gemi miirettebatı, kilit personet olarak
nitelendirilen gemi adamlan ve tır şoftirleri sARs cov2 pcR testi ve karantina
uygulamasından muaf tutulacaktır.

9. yukandaki maddeler çerçevesinde ülkemize girişlerde talep edilecek aşı sertifikası,
pcwAntijen test sonucu gibi belgeler havayolu ve deniz yolu ile gelen yolcular ile
kara./demir yolundan toplu taşıma araçlanyla gelen yolcular için yolculuk öncesinde çıkış
ülkesinde, taşıyıcı şiıket tarafından kontrol edilecek, belgesi olmayanlann sefere kabul
edilmemesi sağlanacak, belgesi olmayanlarrn sefere kabul edilmesinden ötiirii ortaya çıkan
sorumluluk taşıyıcı şirket tarafindan karşılanacaktır.

l0. sağlık Bakanlığı tarafından tiim sınır kapılanmızdan ülkemize giriş yapacak kişiler, vanş
noktalannda ömekleme (sampling) temelinde pcR testine tabi tutulabilecektir.

Bu kaPsamda gelen kişilerin test ömekleri alındıkian sonra nihai vanş yerlerine gitmelerine
izin verilecek, test sonuçlannın pozitif çıkması durumunda sağhk Bakanlığı Öovio ıs
rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacaktır, Test sonuçlan pozitif çıkaıı kişiler ile yalan
temasta bulunduklan kişiler kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 giinltik siire ile
izolasyona alınacaklar ve 10. gtiniın sonrında yapılacak pcR test sonuçlannın negatif olması
durumunda izolasyon koşullan sonlandrnlacaktıı. Bu kişilerden delta varyantı taJıdığı tespit
edilenlerin ,rolasyon koşullan |4. giiniin sonunda pcR testi yapılmaksızın
sonlandınlacaktır.



l l. Sınır kapılanmrzdan ülkemize giriş yapacak valandaşlanmızdan;

a.Diinya Sağlık Örgütü ve ya ülkemizce acil kullamm onayı verilmiş aşılardan en az iki doz
(Johnson & Johnson için tek doz) yaptrrdrklannr ve son dozdan eı az 14 giin geçtiğini veya
ilk PCR pozitif test sonucrınun 28, Giiniinden başlamak iizere son 6 ay içinde hastalnğn
geçirdiğini belgeleyenler ile girişten azaıri 'l2 saat önce yapılmış negalif sonuçlu PCR test
rapoıunu ya da girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunu ibraz
edenlerin ülkemize girişlerine İzin verilecektir.

b.Madde10.a'da belirtilen belge ya da test sonuçlannr ibraz edemeyen vatandaşlanmıza slnlr
kapılannda PCR testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek ve test
sonucu pozitif çıkanlann ikametlerinde izolasyona alınmalan sağlanacaktır.

c,Bu şekilde ülkeye girişlerine izin verilen vatandaşlanmız, uygulama esaslan Sağlık
Bakanlığmca belirlenecek şekilde vanş noktalannda izolasyona alınacak ve negatif sonuçlu
PCR test raporu ibraz edene kadar izolasyon siirdiirülecektir.

Yukandaki kaıarlar ile ilgili uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve
mğduriyete neden olunmamasr, alınan karaılaıa uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden
dawanışlara ilişkin Ttirk Ceza Kanununun l95 inci maddesi kapsamında gerekli adli
işlemlerin başlatılmasına;

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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