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  İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI  

 

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 12.05.2021 tarihinde, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 

Kanununun 23. 27. ve 72. maddelerine göre, Ankara Valisi Vasip ŞAHİN başkanlığında olağanüstü 

toplanarak gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır.   

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığına olumsuz 

etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun 

önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı 

alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir.  

Covid-19 virüsünün yeni varyantlarının ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla 27.02.2021 

tarihli ve 2021-10 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile; 05.01.2021 tarihli ve 2021-1 sayılı İl 

Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile getirilen hava sınır kapısı yolu ile ilimize giriş yapmak isteyen 

kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARSCoV2 PCR testi istenmesine ve negatif sonucu 

ibraz edemeyen kişilere izolasyon uygulanması tedbirine yeni bir karar alınıncaya kadar devam 

edilmesine karar verilmişti. 

Gelinen aşamada, İçişleri Bakanlığı’nın “Bazı Ülkeler İçin PCR Zorunluluğunun Kaldırılması” 

konulu, 11.05.2021 tarihli ve 8146 sayılı Genelgesi doğrultusunda; 

 

1. 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni 

Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, 

Lüksemburg, Ukrayna, Estonya’dan hava yolu ile İlimize gelen kişilerden İlimize girişlerde 

PCR testi istenmemesine, 

 

2. Yukarıda sayılanlar haricindeki diğer ülkelerden İlimize giriş yapmak isteyen kişilerden; son 72 

saat içerisinde yapılmış negatif SARSCoV2 PCR testi sonucu ibrazı zorunluluğuna ve negatif 

sonucu ibraz edemeyen kişilere izolasyon uygulanması tedbirine 31 Mayıs 2021 tarihine kadar 

devam edilmesine, 

 

Kaymakamlıklar ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarca konu hakkında gerekli hassasiyetin 

gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin 

sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi 

gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri ve meri 

mevzuat hükümleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza 

Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle/oy çokluğuyla 

karar verildi.   


