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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 
 

İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu Sayın Valimiz Hüseyin ÖNER Başkanlığında toplanmış 

olup, aşağıdaki kararın alınmasına; 

Karar 1: İngiltere’de ortaya çıkan İngiltere varyantının (B.1.1.7), günümüzde tüm ülkelere 

yayıldığı, dünyada ve Türkiye’de COVID-19 tanısı alan kişilerde artık yaygın olarak saptanan 

COVID-19 alt tipi olduğu ifade edilerek son gelişmeler doğrultusunda konunun yeniden 

değerlendirilmesi sonucunda İngiltere varyantının(B.1.1.7) ilişkin olarak durdurulan İngiltere 

ve Danimarka uçuşlarının açılmasının ve son 10 gün içinde bu ülkelerde bulunan kişilere 

uygulanan karantina önlemlerinin kaldırılmasının uygun olacağının, Hindistan’dan ülkemize 

gelecek kişilere yönelik ilave tedbirlerin uygulanmasının uygun olacağı mütalaa edildiği 

görülmekte olup bu çerçevede; 

 İngiltere ve Danimarka uçuşlarına getirilen kısıtlamanın kaldırılmasına, 

 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uygulanmasına devam edilmesine karar verilen “yurt 

dışından gelen kişiler için uygulanan son 72 saat içerisinde alınmış negatif PCR test 

sonucunun ibraz edilmesi zorunluluğunun” İngiltere ve Danimarka’dan gelen kişiler 

için de uygulanmasına, 

 22 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere son 10 gün içerisinde 

Hindistan’da bulunan ve kara, hava, deniz yolu ile Türkiye’ye gelen kişilerin 

girişlerinden önceki son yetmiş iki (72) saat içerisinde yapılmış negatif PCR test 

sonucunu ibraz etmeleri sonrası ülkeye alınması, Türkiye’ye girişlerini takiben 

Valiliğimizce belirlenen mekanlarda 14 gün karantina altına alınmaları, 14. günün 

sonunda PCR testi yapılarak test sonucunun negatif çıkanların karantinalarının 

sonlandırılmasına, PCR testi pozitif çıkanların tedavilerinin ise Sağlık Bakanlığı 

COVID-19 rehberi doğrultusunda yapılmasına, 

 

Karar 2:İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 21/04/2021 tarih E-

897808651537377 sayılı “23 Nisan 2021 Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu yazısına 

istinaden Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resmi tatil olan 23 Nisan 2021 

Cuma gününün de bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına dahil edilmesi 

gerektiği değerlendirilmektedir. Buna göre 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 26 

Nisan 2021 Pazartesi günü saat 05.00’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bu 

haftaya özgü olarak 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 26 Nisan 2021 Pazartesi 

günü saat 05.00’a kadar uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında; 

 

1-  Daha önceden ilgili genelgelerle belirlenmiş olan “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından 

Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” geçerli olacak olup, aynı şekilde ilgili genelge ile 1 

inci ve 3 üncü maddelerinde düzenlenen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında belirli 

saat aralığında (10.0017.00) açık olabilecek/sınırlı şekilde faaliyet gösterebilecek 

işyerleri (bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi) ile şehirlerarası seyahat 

kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan 2021 Cuma günü de birebir 

uygulanmasına, 

2- Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anıtkabir ve Birinci Meclis’te gerçekleştirilecek tören 

ve kutlamalar dışında İl ve İlçelerimizde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

aşağıdaki esaslara göre kutlanmasına; 

 Milli Eğitim Bakanlığı’nın 06.04.2021 tarih ve 23672112 sayılı yazısı 

doğrultusunda çelenk sunma törenleri fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde 

asgari düzeyde katılımla gerçekleştirilmesine, 

 Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek 



kutlama programları yapılmayacak, bunun yerine Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramının coşkusunu yansıtabilecek başta kolluk araçlarından oluşmak 

üzere araç konvoyları, ses, ışık ve havai ışık gösterileri, mobil araçlarla 

gösteriler ile çevrimiçi etkinliklere ağırlık verilmesine, 

 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişiler 

de tören ve kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa 

çıkma kısıtlamalarından muaf tutulmasına, 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 


