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gerefii; Sayrn Vali Yardrmcrsr Fatih OZCAN bagkanh[rnda I[drr Valilifii Toplantr salonunda

15.11.2021 Pazartesi gtinti saat 10:00'da toplanmrq olup gtindemdeki konular gdrtiqi.ilerek

aga[rdaki kararlar ahnmr gtrr.

Koronavirtis (Covid19) salgrnrn yeni varyantlannrn iilkemize giriginin onlenmesi
amacryla igigleri Bakanhgr'nrn 02.09.2021 tarih 13940 sayrh Genelgesi ile 4 Eyliil
2021 tarihinden itibaren ttim kara, hava, deniz ve demiryolu srnrr kaprlanmrzda
uygulanacak iilkeye giriq tedbirleri belirlenmigtir.

Salgrnrn seyrinde dtinyada ve i.ilkemizde yaganan geligmeler ve Safihk Bakanh[rnrn
11.11.2021 tarih ve 1 561 sayrh yaznr ile getirilen teklifler dofrultusunda igiqleri
Bakanlrfir'nn 02.09.2021 tarih 13940 sayrh Genelgesi ile belirlenen {ilkeye girig tedbirleri
yi.iriirltikten kaldrnlmrg ve uygulanmasr gereken yeni tedbirler iqigleri Bakanh[r'nrn
13.11.2021 tarih 18513 sayrh Genelgesi dofrultusunda. 15 Kasrm 2021 Pazartesi giiniinden
itibaren gcgerli olacak gekilde aga[rda dtizenlenmiqtir.

l. Brezilya, Gtiney Afrika, Nepal, Sri Lanka, Bangladeq, llindistan ve Pakistan'dan
iilkemize gelen kiqilerden iilkemize giriqten azami 72 saat iince yaprlmrg negatif sonuglu
PCR test sonucunun ibrazr gerekmektedir. Yine Brezilya, Giiney Afrika, Nepal, Sri
Lanka, Bangladeq, Hindistan ve Pakistan'dan do[rudan gelenler ile son 14 giinde bu
ii lkelerde bulundu[u anlagrlanlardan;

1.1 Dtinya Safhk Orgiitii veya tilkemizce acil kullanrm onayr verilmiE aqrlardan en 
^ziki doz(Johnson & Johnson iqin tek doz) yaptrrdrklannr ve son dozdan en az 14 gtin

gegtifiini belgeleyenler (tam agrh) tilkemize girigte karantina uygulamasrndan muaf
tutulacaklardrr.

1.2 Dtinya Sa[hk Orgiitti veya tilkemizce acil kullanrm onayr verilmiq aqrlardan en az iki
doz (Johnson & Johnson igin tek doz) yaptrrdrklarrnr ve son dozdan en az 14 gtin
gegti[ini bclgeleyemeyenler ise; ikametgflhlarrnda veya beyan edecekleri adreslerde
karantinaya ahnacak,

Karantina siirecinin 10. gtintinde PCR testine tabi tutulacak, 10. giin yaprlacak PCR test
sonucunun negatif grkmasr durumunda karantina sonlandrnlacak.

10. gi.inde PCR testi yaptrrmayanlar 14 glin siireyle karantinada tutulacak, test
sonuglanntn pozitif grkmasr durumunda Sa[hk Bakanh[r Halk Safih[r Genel Miidtirliifiii'nce
yayrnlanan gtincel pandemi rehberleri do[rultusunda hareket edilecektir.

1.3 Belirtilen Ulkelerden ebeveynleri ile birlikte yolculuk yapmak kaydryla illkemize
giriq yapacak 12 yaqrndan biiyiik ve 18 yagrndan kiigiik olup tam aqrh oldufunu
belgeleyemeyen gengler ise 72 saat iinccsinde alacaklarr negatif PCR test sonucu ile uguEa
kabul edileceklerdir. Bu kigiler igin ikametlerinde tekrar PCR testi uygulanacak olup, PCR
test sonucu negatif grkanlar karantina uygulamasrndan muaf tutulacaktrr. Yabancr tilkelerle
ikili dtizeydeki ozel dtizenleme htiki.imleri sakhdrr.

2.Afganistan'dan i.ilkemize gelen kiqiler ile son 14 giinde bu t.ilkede bulundugu A
anlaqrlan kigilerin rilkeye giriglerine iliqkin olarak iqigleri Bakanhfr'nrn 02.09.2021 tarih t )
13940 sayrh Genelgesi ile getirilen hiikiimlerin uygulanmasrna aynen d"ru;;;i";;il" ,'il

3. Iran ve Mrsrr'dan gelen kigilerden giriqten azami 72 saat iince yaprlmrg negatif ' \
sonuglu PCR test raporu ibrazr veya Di.inya Safihk Orgiitii veya Ulkemizce acil kullanrm N
onayt verilmig aqllardan en az iki doz (Johnson & .lohnson igin tek doz) yaptrrdrklannr \<
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4. itt< tig maddede sayrlanlar drqrnda difer tilkelerden gelenlerden ttim srnrr
kaptlanmrzdan (kara, hava, denta demiryolu) tilkemize giriqlerde; Diinya Sa[hk Orgtitii veya
tilkemizce acil kullanlm onayl verilmiq aqrlardan en az iki doz (Johnson & Johnson igin tek
doz) yaptrrdrklannr ve son dozdan en az 14 giin gegtifini velveya ilk PCR pozitif test
sonucunun 28. giintinden baglamak i.izere hastah[r son 6 ay iginde hastahfr gegirdi[ine dair
ilgili i.ilke resmi otoritelerince di.izenlenen belgeyi ibraz edenlerden aynca negatif sonuglu
PCR/hrzh antijen testi raporu ibrazr talep edilmeyecek ve bu kigiler igin karantina tedbiri
uygulanmayacaktrr.

Bu iilkelerden iilkemize giriglerde agr sertifikasrnrn veya hastahfr
gegirdi[ine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda giriqten azami 72 saat cince
yaprlmrq negatif sonuglu PCR test raporu veya giriqten azami 48 saat igerisinde
yaprlmrg negatif hrzh antijen test sonucunun ibrazr istenilecektir.

5. 12 yaq altrndaki qocuklar tilkemize giriglerde PCR/Antijen test raporu ile aqr

sertifi kasr uygul amalanndan muaf tutul acaktrr.
6. Drg ticaretin olumsuz etkilenmemesi igin ugak gemi miirettebatr, kilit

personel olarak nitelendirilen gemi adamlarr ve trr qofiirleri SARSCoV2 PCR testi ve
karantina uygulamasrndan muaf tutulacaktrr.

7. Yukandaki maddeler gergevesinde i.ilkemize giriqlerde talep edilecek agr serlifikasr,
PCR/Antijen test sonucu gibi belgelerin havayolu ve deniz yolu ile gelen yolcular ile
kara/demir yolundan toplu taquna araglanyla gelen yolcular igin yolculuk cincesinde grkrq

tilkesinde, taqryrcr qirket tarafrndan kontrol edilecek, belgesi olmayanlann sefere kabul
edilmemesi sa[lanacak, bclgesi olmayanlarrn sefere kabul edilmesinden iitiirii ortaya
grkan sorumluluk taqryrcl qirket tarafindan kargrlanacaktrr.

8.Saghk Bakanh[r tarafrndan tUm srnrr kaprlarrmrzdan iilkemize giriq yapacak kiqiler,
vartq noktalartnda iirnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecektir.

Bu kapsamda gelen kiEilerin test cirnekleri ahndrktan sonra nihai vang yerlerine
gitmelerine izin verilecek, test sonuglarrnrn pozitif grkmasr durumunda Safihk Bakanhfir
COViD l9 rehberi dofrultusunda tedavileri yaprlacaktrr. Test sonuglan pozitif grkan kigiler
ile yakrn temasta bulunduklan kigiler kendilerinin belirledikleri adreslerde l4 gtinltik stire ile
izolasyona ahnacaklar ve 10. gtiniin sonunda yaprlacak PCR test sonuqlarrnrn negatif olmasr
durumunda izolasyon kogullarr sonlandrrrlacaktrr. Bu kigilerden delta varyantl taqrdr[r tespit
edilenlerin izolasyon kogullarr 14. gtintin sonunda PCR testi yaprlmaksrzrn sonlandrrrlacaktrr.

9. Srnrr kaprlanmrzdan iilkemize girig yapacak vatandaqlarrmrzdanl
9.1 Dtinya Sa[hk Orgtitti veya i.ilkemrzce acil kullanrm onayl verilmig agrlardan en 

^ziki doz (Johnson & Johnson igin tek doz) yaptrrdrklarlnr ve son dozdan en az 14 gtin
gegtifiini ve/veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gtiniinden baqlamak lizere hastah[r son
6 ay iginde hastah[r gegirdi[ini belgeleyenler ile girigten azami 72 saat once yaprlmrg negatif
sonuglu PCR test raporunu ya da giripten azami 48 saat dnce yaprlmrg negatif hrzh antijen
test sonucunu ibraz edenlerin iilkemize giriqlerine izin verilecektir.

9.2 Yukandaki madde belirtilen belge ya da test sonuglannr ibraz edemeyen
vatandaqlartmtz;asrnrr kaprlannda PCR testi uyguladrktan sonra ikametlerine gitmelerine
izin verilecek ve test sonucu pozitif grkanlarrn ikametlerinde izolasyona
ahnmalarr sa[lanacaktrr.

9.3 Bu qekilde tilkeye giriglerine izin verilen vatandaqlanmlz, uygulama esaslarr Safhk
Bakanh[rnca belirlenecek Eekilde van$ noktalannda karantinaya ahnacak ve negatif
sonuqlu PCR test raporu ibraz edene kadar izolasyon siirdiiriilecektir.

Uygulamada herhangi bir aksakh[a meydan verilmemcsi ve ma[duriyete neden
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olunmamasrna, ahnan kararlara uymayanlara Umumi I{rfzrsrhha Kanununun ilgili maddeleri
gere[ince idari iqlem tesis edilmesi ve konusu sug teqkil eden davranrglara iligkin Tiirk Ceza
Kanununun 195 inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin baqlatrlmasrna

Oy birli[i ile karar verilmigtir.
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