T.C.
ZONGULDAK İLİ
UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI
KARAR TARİHİ : 29.06.2021
KARAR NO
: 40
: 1 Temmuz 2021’den İtibaren Ülkemize Giriş Tedbirleri Hk.
KONUSU

İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72.
Maddeleri gereği 29.06.2021 tarihinde İçişleri Bakanlığının 28.06.2021 tarih ve 10582 sayılı Genelgesi
doğrultusunda İlimiz Valisi Mustafa TUTULMAZ başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme
ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, yurt içinde alınan tedbirlerde olduğu gibi sınır
kapılarında uygulanacak kurallar ve önlemler; salgının seyrinde yaşanan küresel gelişmeler ve Sağlık
Bakanlığının önerileri doğrultusunda belirlenmektedir.
Bu çerçevede koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren ülkeye
girişte uygulanacak olan tedbirlere ilişkin genel esaslar İçişleri Bakanlığı’nın 8832 sayılı Genelgesi ile
belirlenmiş ve İçişleri Bakanlığı’nın 10530 sayılı Genelgesi ile de uygulamada bir takım değişikliklere
gidilmiştir.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 149 sayılı yazısı ile diğer ülkelerde salgının
seyrinde yaşanan gelişmeler de göz önünde bulundurularak 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren sınır
kapılarında uygulanması gereken tedbirlere ilişkin öneriler İçişleri Bakanlığı’na iletilmiştir.
Özellikle yeni varyantlarıyla beraber bazı ülkelerde salgının seyrinde yeniden tırmanış gözlemlendiği bu
süreçte Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda aşağıdaki tedbir ve uygulamaların tüm kara, hava, deniz ve
demiryolu sınır kapılarımızda 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren hayata geçirilmesi gerektiği
kararlaştırılmıştır.
Buna göre;
1. Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dangelen uçuşlar bu konuda
yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulmuştur. Bu ülkelerden ülkemize doğrudan seyahat edilmesine izin
verilmeyecektir. Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney
Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’da bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72
saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler Valiliğimiz
tarafından belirlenen yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinanın 14. Gününün
sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbiri sonlandırılacaktır.
PCR test sonucu pozitif çıkanlar ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak
ve 14. günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınmasıyla tedbir sonlandırılacaktır.
2. Afganistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu

anlaşılan kişilere yönelik zorunlu karantina uygulamasının süresi 10 gün olarak uygulanacak olup
karantinanın 7. gününde uygulanan PCR testinin negatif çıkması halinde zorunlu karantina uygulaması
sonlandırılacaktır. PCR testinin pozitif çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı COVID-19 rehberi
doğrultusunda hareket edilecektir.
3. Son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal veya Sri Lanka’da

bulunan ya da Afganistan ve Pakistan’dan ülkemize gelen veya son 14 günde bu ülkelerde bulunan
kişilere yönelik uygulanacak olan zorunlu karantina, Valilik tarafından belirlenen yurtlarda veya ihtiyaç
halinde karantina oteli olarak hizmet verebilecek konaklama tesislerinde uygulanabilecektir.Valiliğimizce
belirlenen yurtlarda veya karantina oteli olarak hizmet veren konaklama tesislerinde
uygulanabilecektir. Karantina otelleri, konaklama ücretleri, bu kişilerin sınır kapılarından transferleri vb.
hususlara ilişkin usul ve esaslar Valiliğimizce belirlenecek ve ilan edilecektir.
4. Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur’dangelen kişilerden girişten azami 72 saat önce
yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecektir.
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5. Birinci, ikinci ve dördüncü madde kapsamında kalmayan diğer ülkelerden gelenlerden tüm sınır
kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde girişten en az 14 gün önce aşı
yaptırıldığına ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere hastalığı son 6
ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz
edenlerden ayrıca 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 72 saat önce yapılmış
negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test
sonucunun ibrazı yeterli görülecektir.
6. Sağlık Bakanlığı tarafından tüm sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişiler, varış
noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecektir. Bu kapsamda gelen
kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek, test
sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı COVİD 19 rehberi doğrultusunda tedavileri
yapılacaktır. Test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişiler kendilerinin
belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile karantinaya alınacaklar ve 10. günün sonunda yapılacak
PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda karantina koşulları sonlandırılacaktır. Bu kişilerden
delta varyantı taşıdığı tespit edilenlerin karantina koşulları 14. günün sonunda PCR testi negatif sonucuyla
sonlandırılacaktır.
7. Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için, uçak-gemi mürettebatı, kilit personel olarak

nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförleri SARSCoV2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf
tutulacaktır.
8. Sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak vatandaşlarımızdan;

- Ülkemize girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığını ve/veya ilk PCR pozitif test
sonucunun 28. gününden başlamak üzere hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğini belgeleyenler ile girişten
azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunu ya da girişten azami 48 saat önce
yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunu ibraz edenlerin ülkemize girişlerine izin verilecektir.
- Yukarıdaki maddede belirtilen belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyen vatandaşlarımıza
sınır kapılarında PCR testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilecek ve test sonucu
pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmaları sağlanacaktır.
Alınan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet
etmeyenlere Kabahatlar Kanununun 32. Maddesine göre 427 TL (Dörtyüzyirmiyedi Türk Lirası) idari para cezası
verilmesine, bu cezaya emir veren Vali veya Kaymakamlar tarafından karar verimesine, aykırılığın durumuna
göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK 195.
Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Alınan kararın birer suretinin İlçe Kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy
birliği ile karar verilmiştir. 29.06.2021
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