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KARAR 

 

             İlçemiz Hıfzıssıhha Meclisi 26.03.2021 tarihinde saat 10.00’da Kaymakam Erkan 

KAÇMAZ Başkanlığında aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak 

aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 Son dönemde mutasyona uğramış olan SARS-CoV-2 virüsünün, İngiltere dışındaki 

Danimarka, Brezilya ve Güney Afrika’daki Covid-19 vakalarında da görüldüğü 

bildirilmektedir. 

Ülkemizde de bu ülkelerden gelmiş kişilerden PCR testi ibraz etmeleri istenilmektedir. 

Ayrıca mutasyonlu virüsün Ülkemizde yayılıp yayılmadığını test etmek için günlük alınmış 

PCR numunelerinin belli bir kısmına mutasyonlu virüs kiti çalışması yapılmaktadır. Çalışma 

sonucunda Brezilya ve Güney Afrika tipi mutasyon şüphesi olan numuneler Ankara 

Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarına gönderilmektedir. 

Ülkemizde vaka artışının önüne geçmek için mutasyonlu virüs ile enfekte kişilerin ve 

temaslılarının tespit edilmesi ve izolasyonlarının sağlanması önem arz etmektedir.  

Bu kapsamda; 

1- İlçemizde, Brezilya ve Güney Afrika tipi mutasyonlu virüs ile enfekte olduğu 

tespit edilen veya şüpheli olması sebebiyle aynı tip mutasyonlu virüs test sonucu beklenen 

kişilerin genel durumları kötü ve müdahaleye ihtiyacı var ise Devlet Hastanesinde, genel 

durumları iyi ise Kaymakamlığımızca belirlenen KYK yurdunda izole edilmelerine,  

2- Brezilya ve Güney Afrika tipi mutasyonlu virüs ile enfekte olan vaka (negatif 

sonucu görülene kadar) ile temaslı olan kişilerin Kaymakamlığımızca belirlenen KYK 

yurdunda izole altına alınmasına, 

3- Temaslı olanlardan belirli aralıklarla numune alınmasına, 

Karar verilmiştir. 

Alınan karantina kurallarına uymayanlara Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi 

gerekli işlemler başlatılacaktır.   

  Gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak, bu tür eylemler 

içerisinde bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli 

adli işlemlerin başlatılacaktır. 

  Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci 

maddesi gereğince idari para cezası verilecektir.  

       Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

BAŞKAN 
Erkan KAÇMAZ 

Kaymakam 

 

 

 

          ÜYE                                  ÜYE                                               ÜYE 
Recep BOZKURT                   Dr. Mehmet Ali ÖZDEMİR                    Hüseyin EROĞLU 

 Belediye Başkanı                           İlçe Sağlık Müdürü                     İlçe Milli Eğitim   Müdürü 

 

 

 

 

          ÜYE                                                 ÜYE                                               ÜYE 

Yavuz Arslan TÜR                     Uzm.Dr. Erkan YILDIZ                    Kemal KESİCİ 

İlçe Tarım ve Orman Müdürü             Devlet Hast. Başhekimi                    Veteriner Hekim 

 

 

 

 

          ÜYE                                                                                                                    
Barbaros KILINÇKAYA                          

      Serbest Eczacı               

 

 

 

 

 


