Sayı : E-35889452-002.242
Konu : İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul
Toplantısı ( 2021/3 Sayılı Kararı )
ODALARIMIZA (2021 / 24) SAYILI GENELGE :
ANKARA VALİLİĞİ’ nden alınan 27.01.2021 evrak kayıt ve E-80071876-129 sayılı
yazı eki İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 23.01.2021 tarih ve 2021/3 sayılı kararında:
“Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 23.01.2021 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.
Dünyayı tehdit etmeye devam eden Covid-19 pandemisinin kontrolüne yönelik;
Dünya’da ve ülkemizde en güncel bilimsel gelişmeler ve deneyimler takip edilerek yoğun
çalışmalar yürütülmektedir. Salgının kamu 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 bir varyantının ülkemize girişinin engellenmesi amacıyla İçişleri
Bakanlığı’ nın 02.01.2021 tarihli ve 3 sayılı genelgesi ve 21.12.2020 tarih ve 13588399/149/2168
sayılı yazı ile virüsün yeni varyantının görüldüğü, İngiltere, Danimarka, Güney Afrika
Cumhuriyeti uçuşları durdurulmuş, alınması gereken bir takım tedbirler Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğünün, 25.12.2020 tarihli ve 2223 sayılı, 25.12.2020 tarihli ve 2224 sayılı ve 02.01.2021
tarihli ve 1 sayılı yazıları ile belirlenmişti. Bu çerçevede 05.01.2021 tarihli ve 2021-1 sayılı İl
Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı uygulamaya konulmuştu.
Ancak gelinen aşamada; virüsün yeni varyantına Brezilya’ da ve Güney Afrika’ da
rastlanmasından ötürü Covid-19 virüsünün yeni varyantının ülkemize girişinin önlenmesi
amacıyla tüm sınır kapılarımızda (kara, hava, deniz) etkin bir uygulamanın hayata geçirilmesine
yönelik olarak, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’ nun 05.01.2021 tarihli ve 2021-1 sayılı
Kararındaki hususlara ek olarak İçişleri Bakanlığı’ nın 22.01.2021 tarihli, 1097 sayılı genelgesi
ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ nün 22.01.2021 tarihli, 001333ı59656 barkod numaralı yazısı
doğrultusunda;
1. İngiltere için getirilen uçuş yasağına bu ülkeden kalkış yaparak ilimiz üzerinden diğer
ülkelere uçacak transit/transfer uçuşlarının da dahil edilmesine,
2. Brezilya’ dan ve Güney Afrika’ dan ilimize yapılacak tüm uçuşların (genel havacılık
uçuşları, ticari uçuşlar, transit/transfer uçuşları ve/eya tahliye uçuşları dahil) durdurulmasına,
3. Hava sınır kapısı yolu ile ilimize giriş yapan tüm yolcuların pasaportlarında kaşe
kontrollerinin titizlikle yapılmasına ve son 10 gün içerisinde Brezilya’ da veya Güney Afrika’da
bulunduğu anlaşılan kişilerin ülkemize giriş yaptığının tespit edilmesi halinde bu kişilerin KYK
Gölbaşı Erkek Öğrenci Yurdunda 14 gün boyunca karantina altına alınmasına,
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4. Pasaport ibraz etmeksizin, kimlik göstererek ülkemize giriş hakkına sahip ülke
vatandaşlarına da son 10 gün içerisinde Brezilya’ da veya Güneş Afrika’da bulunup
bulunmadıkları sorulup buna göre işlem tesis edilmesine,
Kaymakamlıklar ve ilgili kurumlarca konuya gerekli hassasiyetin gösterilerek
uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin
sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’ nci maddesi
gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri
gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun
195’ inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Oy birliği ile karar verildi.”
Denilmektedir.
Gereği ve bilgileriniz için rica ederiz.
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