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KARABÜK İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURUL KARARI 
 

 

KARAR TARİHİ: 30/12/2020 

KARAR NO         : 131 

 

 

 İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 30/12/2020 

tarihinde Vali Fuat GÜREL başkanlığında aşağıda isimleri belirtilen üyelerin iştiraki ile gündemdeki 

maddeleri görüşmek üzere toplanmış olup, aşağıdaki kararları almıştır. 

 

K A R A R 
 

Dünyayı tehdit etmeye devam eden COVID-19 pandemisine yönelik olarak; ülkemizdeki ve 

Dünya’daki en güncel bilimsel gelişmeler ve deneyimler takip edilmekte, bu kapsamda Pandeminin 

ülkemizdeki kontrolüne yönelik çalışmalar yürütülmektedir.   

          Ülkemizde halen COVID-19 Pandemisi ve vaka artışları devam etmektedir. Ayrıca önümüzdeki 

kış aylarında tüm dünyada damlacık yolu ile bulaşan hastalıkların görülme sıklığının artış 

gösterebilmesi beklenmektedir. Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu 

riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu 

sağlamak amacıyla İlimizde ilave tedbirler alınmaya devam edilmektedir.  

    Bu kapsamda; 

 

1. Ülkemizdeki vaka sayılarının kontrolünü sağlamak amacıyla; 28.12.2020 tarihinden itibaren 

yurtdışından hava yolu ile, 30.12.2020 tarihinden itibaren kara ve deniz yolu ile Türkiye’ye 

giriş yapacak kişilerin ülkeye girişlerinden önceki son yetmiş iki (72) saat içerisinde yapılmış 

negatif SARS-CoV-2 PCR testlerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Negatif PCR testi olmayan 

kişiler Türkiye'ye gelirken uçağa bindirilmeyecektir Bu nedenle, İlimize yurtdışından gelen 

kişilerin vaka kontrolünü sağlamak amacıyla;  

a. Yurtdışından gelen kişilerin hudut kapısından girişleri esnasında negatif PCR testini 

resmi otoritelere ibraz etmeyenlerin, İlimizde konaklayacaklarını beyan ettikleri adreste 

(ev, otel vb.) karantina altına alınmalarına, ancak konaklayacak yeri olmadığını 

belirtenlerin ise Valiliğimiz tarafından belirlenecek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 

bağlı yurtlarda karantina altına alınmalarına, 

b. Karantina sürelerinin 7. gününde PCR testleri yapılarak test sonuçları negatif çıkanların 

karantinasının 7. günün bitiminde sona erdirilmesine ve PCR testleri pozitif çıkanların 

tedavilerinin ise Sağlık Bakanlığı COVID-19 rehberi doğrultusunda yapılmasına (Bu 

uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir.), 

 

2. Son dönemde İngiltere’deki vaka artışları ile ilişkili olduğu bildirilen ve mutasyona uğramış 

olan SARS-CoV-2 virüsünün, İngiltere dışındaki Danimarka ve Güney Afrika 

Cumhuriyeti’ndeki COVID-19 vakalarından da izole edildiği bildirilmektedir. Ülkemize yeni 

varyant SARS-CoV-2 virüsünün girişinin önlenmesi amacıyla;  

a. Son 10 gün içerisinde İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 

bulunan ve Türkiye ye gelen kişilerin girişlerinden önceki son yetmiş iki (72) saat 

içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmeleri sonrasında, İlimizde 

konaklayacaklarını beyan ettikleri adreslerinde (ev, otel vb.) karantina altına 

alınmalarına, ancak konaklayacak yeri olmadığını belirtenlerin ise Valiliğimiz 
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tarafından belirlenecek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda karantina 

altına alınmalarına,  

b. Karantina sürelerinin 7. gününde PCR testleri yapılarak test sonuçları negatif 

çıkanların 7. günün sonunda karantinasının sona erdirilmesine, PCR testleri pozitif 

çıkanların tedavilerinin ise Sağlık Bakanlığı COVID-19 rehberi doğrultusunda 

yapılmasına,     

 

Alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi 

gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç 

teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli 

işlemlerin uygulanmasına; 

 

Oy birliğiyle/çokluğuyla karar verilmiştir. 

   

                                              BAŞKAN 

 

                                           Fuat GÜREL 

                                                  Vali 

 
 

 

 

 

         ÜYE                                                    ÜYE                                             ÜYE 

 

 Rafet VERGİLİ                                Dr.Ahmet SARI                     Hasan ÖZTÜRK 

Belediye Başkanı                              İl Sağlık Müdürü             Çevre ve Şehircilik  İl Md.   

 
 

 

 

 

         ÜYE                                                  ÜYE                                         ÜYE 

 

  Nevzat AKBAŞ                           Çetin AYVALIK             Dr.Öğr.Üyesi Nihat YILMAZ 

 İl Milli Eğitim Müdürü          İl Tarım ve Orman Md.       KBÜ Eğitim Araş.Hast.Başhekimi 

 
 

 

                               ÜYE                                                   ÜYE 

 

                      Uzm.Dr.Hacer İYNEM                    Ecz.Recep YILDIZ 

                         Serbest Tabip                              Serbest Eczacı 

 

 

 

 

 

 

 


