
Karar No: 2021/01 

Karar Tarihi: 07/01/2021 

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu Sayın Valimiz Hüseyin ÖNER Başkanlığında toplanmış olup, 

aşağıdaki kararın alınmasına;  

Karar 1: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 01/01/2021 tarih E.3 sayılı 

‘’Covid-19 Yeni Varyantı’’ konulu yazıya istinaden Covid-19 virüsünün yeni bir varyantının 

İngiltere’de görülmesi üzerine, bu varyantın ülkemize girişinin engellenmesi amacıyla; 

1. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda; 1 Mart 2021 tarihine 

kadar tüm kara, deniz ve hava sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapmak isteyen 

kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR testi sonucu 

istenecektir. Hareket edilecek ülke havalimanlarında bu test sonucu ibraz 

edilmeden kişilerin ülkemize iniş yapacak uçaklara alınmamasına, 

2. Sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapan tüm yolcuların pasaportlarında kaşe 

kontrolleri titizlikle yapılacak ve son 10 gün içerisinde İngiltere’de bulunduğu 

anlaşılan kişilerin ülkemize giriş yaptığının tespit edilmesi halinde bu kişiler 

Valiliğimiz tarafından belirlenen KYK Ardahan Öğrenci Yurdu’nda 14 gün 

boyunca karantina altına alınmasına, karantinada olan kişilerin ihtiyaçlarının da 

AFAD ve Kızılay tarafından karşılanmasına, 

3.  Pasaport ibraz etmeksizin, kimlik göstererek ülkemize giriş hakkına sahip ülke 

vatandaşlarına da son 10 gün içerisinde İngiltere’de bulunup bulunmadıkları 

sorulup buna göre işlem tesis edilmesine, 

4.  Kara, deniz ve hava sınır kapılarımızda SARS-CoV-2 PCR testi sonucu 

kontrollerini yapmak üzere yeteri sayıda personel/ekip görevlendirilmesi (bir birim 

görevlendirilebileceği gibi karma ekipler de oluşturulabilecektir) sınır kapısı mülki 

idare amirleri tarafından sağlanmasına, 

5. Ülkemize giriş esnasında son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 

PCR testi sonucu ibraz edemeyen kişiler, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 

belirttiği şekilde konaklayacaklarını beyan ettikleri adreslerde, konaklayacak yeri 

olmayanlar ise Valiliğimizce belirlenen KYK Ardahan Öğrenci Yurdu’nda 

karantinaya alınacaklardır. Bu kişilere karantina sürelerinin yedinci gününde test 

yapılacak olup test sonucu negatif olanların karantinası sonlandırılacak, pozitif 

olanların tedavileri ise Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberi doğrultusunda 

sürdürülmesine, 

6.  Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için, uçak-gemi mürettebatı, kilit personel 

olarak nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförleri SARS-CoV-2 PCR testi ve 

karantina uygulamasından muaf tutulmasına, 

 



Karar 2: Ardahan Devlet Hastanesi, Göle Devlet Hastanesi ve Ardahan Ağız ve Diş Sağlığı 

Merkezinde MHRS sistemi üzerinden randevu ile hasta bakmakta olup yapılan denetim ve 

filyasyon çalışmaları sonucunda vaka sayılarında görülen azalma sebebiyle bundan sonra 

MHRS sistemi üzerinden randevu alamayan vatandaşların mağdur edilmemesi için 

hastaneden sıra alarak tedavi edilmesine, 

Oy birliği ile karar verilmiştir.    

 

 

 


