
KARAR NO :145
KARAR TARiHi:29 l |l l202l

ILCE HIFZISSIHHA KOMISYON KARARI

İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 29lll/202l giinü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali
KARATEKELİ Başkanlığında toplanarak aşağıda isimleri ve imzalan bulunan üyelerden
teşekkül etmiş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alınmıştır.

Koronaviriis (Covid-l9) salgınınln toplum sağlığ ve kamu diizeni açısndan

oluşturduğu riski yönetme ve hastalığm yayılım htzr kontrol altında futına amacıyl4 yurt

içinde alınan tedbirlerde olduğu gibi sırur kapılannda uygulanacak kurallar ve önlemler,

salgırun seyrinde yaşanan kiiresel gelişmeler doğrultusunda belirlenmektedir.

Sağlık Bakanlığının ilgi 26.11.2021 ıar1\ 149-1647 sayılı yazısı ile salgının küresel

selrinde yaşanan yeni gelişmeler doğrultusunda ülkeye girişte uygulaııacak olan tedbirlerde

bazı değişikliklere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu doğultuda; İçişleri Bakanlığ ır/ın 27.11.202l taih 19294 sayılı Genelgesi ile

Umurni Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. Maddeleri uyannca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

l. Botsvan4 Giiney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve'den

ülkemize tiim kar4 hav4 deniz ve demiryolu sınrr kapılanmrz yoluyla doğrudarı seyahat

edilmesine 27 .l1.202l Cumartesi giiniinden itibaren izin verilmeyecektir. Bu nedenle

27 .11.2021 Cumartesi giiniinden itibaren Botsvana Giiney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik,

Namibya ve Zimbabve'den ülkemize tiim uçuşlar (ambulans, özel ve kargo uçuşlan hariç)

yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulmuştur.

2. Herhangi bir sebeple son 14 giinde Botsvana Gtiney Afrika Cumhuriyeti,

Mozambik, Namibya ve zimbabve'de bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten

azami 72 saat önce yapılm-ış negatif sonuçlu pcR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu

kiŞiler, aşıh olma ya da son l80 giinde hastalığı geçirme drırumuna bakılmaksızın ücretlerini

kendileri karşılamak kaydıyla valiliklerce belirlenecek mekaıı-laıda l4 gi.in stireyle

karantinaya alınacaktır.

Bu şkilde karantinaya alınan kişilere l0. giinün sonunda yaptınlacak PCR testinde

negatif sonuç alınmasıyla karantina sonlandınlabilecektir. pcR test sonucunun pozitif

Çıkmasl halinde ise Sağhk Bakanlığı Rehberleri doğrultusunda kişiler izolasyona alınacak ve



14. giiniintln sonunda yapılacak PCR test sonucunı.ın negatif ç*ması durumunda izolasyon

tedbiri sonlandınlacaktır.

Yukandaki kararlar ile ilgili uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi

ve mağduriyete neden olunmamasr, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha

Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden

dawan-ışlara iliş-kin Tilrk Ceza Kanununm l95 inci maddesi kapsamında gerekli adli

işlemlerin başlatılmasına;

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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3. İçişleri Bakanlığının l3.|1.2021 tarih l85l3 sayılı Genelgesi ile belirlenen ülkeye

giriş tedbirleri bahse konu ülkeler (Botsvarıa, Giiney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik,

Namibya ve Zimbabve) dışındaki ülkeler için aynı şekilde uygulanmaya devam edilecektir.


