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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI  

  

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 22/04/2021tarihinde, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 

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

toplanarak gündemindeki konuları görüşüp aşağıdaki kararı almıştır.  

Koronavirüs (Covid19)salgınıyla mücadele kapsamında halk sağlığının korunması, salgının 

yayılım hızının kontrol altında tutularak kamu düzeni açısından oluşturduğu risklerin yönetilmesi 

amacıyla pek çok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.   

  

A. Covid-19 salgınının ülkemizdeki seyrinin değerlendirildiği 13 Nisan 2021 tarihli 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınan “kısmi kapanma” kararı doğrultusunda İl Umumi 

Hıfzıssıhha Kurulu’nun 14.04.2021 tarihli ve 2021-19 sayılı kararı ile kısmi kapanma sürecinin en 

önemli tedbirlerinden birisi olan sokağa çıkma kısıtlamaları düzenlenmiş olup buna göre hafta içi 19.00-

05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hafta sonlarında Cumartesi ve Pazar 

günlerinin tamamını kapsayacak şekilde uygulanması karara bağlanmıştır.  

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı’nın 21.04.2021 tarihli ve 6638 sayılı genelgesi doğrultusunda; 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resmi tatil olan 23 Nisan 2021 Cuma gününün de 

önümüzdeki hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına dahil edilmesi gerektiği 

değerlendirilmektedir. Bu kapsamda İlimiz genelinde;  

  

1. 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 26 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 05.00’a kadar 

sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,  

  

2. 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; 2021-19 sayılı 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kararı “B” bölümünde yer alan “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf 

Yerler ve Kişiler Listesi” nin geçerli olmasına, aynı şekilde 2021-19 sayılı kararın 1’inci ve 

3’üncü maddelerinde düzenlenen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında belirli saat aralığında 

(10.00-17.00) açık olabilecek, sınırlı şekilde faaliyet gösterebilecek işyerleri (bakkal, market, 

kasap, manav ve kuruyemişçi) ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esasların 23  

Nisan 2021 Cuma günü de birebir uygulanmasına,  
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3. İlimizde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın aşağıdaki esaslara göre kutlanmasına:  

• Çelenk sunma törenlerinin 2012/3073 tarih ve sayılı " Ulusal ve Resmi Bayramlar ile  

Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve 

Kutlamalar Yönetmeliği"  ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde belirlenen usul ve esaslara 

göre fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde asgari düzeyde yönetmelikte ve ilgili diğer 

mevzuatta belirtilen kişilerin katılımıyla gerçekleştirilmesine,  

• Çelenk sunma törenleri dışında kişilerin bir araya gelmesine neden olabilecek kutlama 

programları yapılmamasına, 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,  

  

4. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli olan kişilerin de tören ve 

kutlama programları süresi ile sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf 

tutulmasına,  

  

B. Covid-19 virüsünün geçirmiş olduğu mutasyonun ülkemize girişinin engellenmesi amacıyla 

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın belirlediği tedbirler çerçevesinde İçişleri  

Bakanlığı’nın 02.01.2021 tarihli ve 3 sayılı genelgesi ve 23.01.2021 tarihli ve 1099 sayılı genelgesi ile 

İngiltere ve Danimarka’dan ülkemize gerçekleştirilecek uçuşlar durdurulmuştur.  

  Sağlık Bakanlığı'nın 20.04.2021 tarihli ve 588 sayılı yazısında ilk olarak 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 varyantına (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,  

 Sağlık Bakanlığı’nın 21.04.2021 tarihli ve 595 sayılı yazısından ise Hindistan’dan ülkemize gelecek 

kişilere yönelik ilave tedbirlerin uygulanmasının uygun olacağının mütalaa edildiği görülmektedir. Bu 

çerçevede;  
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1. İngiltere ve Danimarka uçuşlarına getirilen kısıtlamanın kaldırılmasına,  

  

2. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 27.02.2021 tarihli ve 2021-10 sayılı kararı ile getirilen yeni 

bir karar alınıncaya kadar hava sınır kapısı yolu ile ilimize giriş yapmak isteyen kişilerden son 

72 saat içerisinde yapılmış negatif SARSCoV2 PCR testi istenmesi ve negatif sonucu ibraz 

edemeyen kişilere izolasyon uygulanması tedbirinin İngiltere ve Danimarka’dan gelen kişiler 

için de uygulanmasının devamına,  

  

3. 22 Nisan 2021 Perşembe tarihinden itibaren geçerli olmak üzere son 10 gün içerisinde 

Hindistan’da bulunan ve hava yolu ile ilimize gelen kişilerin girişlerinden önceki son yetmiş iki 

(72) saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmeleri sonrası ülkeye 

alınmasına, ilimize girişlerini takiben Valilikçe belirlenen mekanlarda 14 gün karantina altına 

alınmalarına, 14. günün sonunda PCR testi yapılarak test sonuçları negatif tespit edilenlerin 

karantinalarının sonlandırılmasına, PCR testleri pozitif çıkanların tedavilerinin ise Sağlık  

Bakanlığı Covid-19 rehberi doğrultusunda yapılmasına,  

  
  

C. T.C. Sağlık Bakanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19/03/2021 tarih ve 1769 

sayılı yazısında; “İlk Yardım Yönetmeliği Geçici 3. Maddesi birinci fıkrası ''23 üncü maddenin birinci 

fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ve Covid-19 salgını sebebiyle 16/03/2020 tarihinden 

itibaren yapılamayan güncelleme eğitimlerinin hangi tarihler arasında yapılabileceğine ve aynı sebeple 

güncellenemeyen yetki belgelerinin hangi tarihe kadar geçerli kabul edileceğine ilişkin hususlar salgının 

durumu dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir.'' hükmü gereği olarak Covid-19 pandemisinin 

devam hali ve kamu yararı dikkate alınarak ilkyardım, ilkyardım eğitmeni, ilkyardım eğitici eğitmeni 

yetki belgeleriyle ilgili güncelleme eğitimlerine 29/03/2021 tarihinden itibaren 3 ay ek süre verilmesi 

ve bu süre içinde belgelerin geçerli kabul edilmesi uygun görülmüştür.” denilmektedir.  

Bu kapsamda İlimiz genelinde;  

  

  

1. İlk yardım eğitim faaliyetlerinin durdurulmasına, ancak mağduriyet yaşanmaması için bu karar 

öncesi başlamış olan ilk yardım eğitim faaliyetlerinin tamamlanmasına ve eğitimlerini 
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tamamlayarak sınav aşamasına gelenlerin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen kurallara 

riayet edilerek sınavlarının yapılmasına,  

  

  

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 gereğince 

işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun195. maddesi 

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,  

  

Oy birliği ile karar verildi.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


