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Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan 

yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek 

adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, tüm iş kolları ve yaşam alanları için 

belirlenen tedbirlere uyulmasını sağlamak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok 

tedbir kararı alınarak uygulanmaktadır. 

İçişleri Bakanlığımızın 02.01.2021 tarih ve 3 sayılı Genelge’si ile Covid19 virüsünün yeni 

bir varyantının ülkemize girişinin engellenmesi amacıyla 1 Mart 2021 tarihine kadar tüm kara, 

deniz ve hava sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde 

yapılmış negatif SARSCoV2 PCR testlerini ibraz etme zorunluluğu getirilmiş ve negatif 

SARSCoV2 PCR testi sonucu ibraz edemeyen kişilerle ilgili olarak uygulanacak karantina 

koşulları belirlenmiştir. 

Bu çerçevede ülkemizde vaka sayılarında yaşanan düşüşün sürekliliğinin sağlanması ve yeni 

vakaların ülkemize girişinin önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımızın 26.02.2021 tarih ve 3281 

sayılı Genelge’si doğrultusunda, yeni bir karar alınıncaya kadar Nevşehir il genelinde geçerli 

olmak üzere ilimize yurtdışından giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış 

negatif SARSCoV2 PCR test ibraz etme zorunluluğu, negatif sonucu ibraz edemeyen kişilere ise 

karantina koşullarının uygulanmasına, 

Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, Tüm Belediye 

Başkanlıkları, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile, tüm Sivil Toplum Kuruluşları, Köy ve Mahalle 

Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin 

ivedilikle planlanarak uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından 

konunun takip edilmesine, 

Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi 

ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Turizmi Teşvik 

Kanununun ilgili maddeleri ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para 

cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince 

işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi 

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,  

 

Oy birliğiyle karar verilmiştir.  

Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine, 

 


