
Karantina ve izolasyonKarantina ve izolasyon

Doç.Dr.Süleyman CeylanDoç.Dr.Süleyman CeylanDoç.Dr.Süleyman CeylanDoç.Dr.Süleyman Ceylan
GATF Halk Sağlığı AD GATF Halk Sağlığı AD 





PlPlPlanPlan

 Kavramlar, tanımlarKavramlar, tanımlar
 TarihçeTarihçe
 UygulamalarUygulamalar Uygulamalar Uygulamalar 



T lT lTanımlarTanımlar

 KarantinaKarantina

 1 . 1 . Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını 
ö l k i i b lli bi böl i iö l k i i b lli bi böl i iönlemek için belli bir bölgenin veya yerin önlemek için belli bir bölgenin veya yerin 
kontrol altında tutulup gözlemlenmesi kontrol altında tutulup gözlemlenmesi 
biçiminde uygulanan sağlık önlemibiçiminde uygulanan sağlık önlemibiçiminde uygulanan sağlık önlemi.biçiminde uygulanan sağlık önlemi.

22 H t l d t k h t l k tH t l d t k h t l k t 2 . 2 . Hastanelerde, yatacak hastaların kayıt ve Hastanelerde, yatacak hastaların kayıt ve 
kabul edildikleri yer.kabul edildikleri yer.

TDK Güncel Türkçe Sözlük



 1 : period of 40 days1 : period of 40 days 1 : period of 40 days1 : period of 40 days
 2.a : a term during which a ship arriving in 2.a : a term during which a ship arriving in 

port and suspected of carrying contagiousport and suspected of carrying contagiousport and suspected of carrying contagious port and suspected of carrying contagious 
disease is held in isolation from the shore disease is held in isolation from the shore 

 b : a regulation placing a ship in quarantineb : a regulation placing a ship in quarantineg p g p qg p g p q
 c : a place where a ship is detained during c : a place where a ship is detained during 

quarantinequarantine
 3 a : a restraint upon the activities or 3 a : a restraint upon the activities or 

communication of persons or the transport communication of persons or the transport 
of goods designed to prevent the spread ofof goods designed to prevent the spread ofof goods designed to prevent the spread of of goods designed to prevent the spread of 
disease or pests disease or pests 

 b : a place in which those under quarantineb : a place in which those under quarantine b : a place in which those under quarantine b : a place in which those under quarantine 
are keptare kept

 4 : a state of enforced isolation4 : a state of enforced isolation

Merriam-Webster’s Online Dictionary



T lT lTanımlarTanımlar

 İzolasyonİzolasyon

 AyırmaAyırma AyırmaAyırma
 YalıtımYalıtım
 TecritTecrit

TDK Güncel Türkçe Sözlük



 1 : to set apart from others; also : 1 : to set apart from others; also : 
QUARANTINEQUARANTINE
2 : to select from among others; 2 : to select from among others; g ;g ;
especially : to separate from another especially : to separate from another 
substance so as to obtain pure or in asubstance so as to obtain pure or in asubstance so as to obtain pure or in a substance so as to obtain pure or in a 
free statefree state
3 :3 : INSULATEINSULATE3 : 3 : INSULATEINSULATE

Merriam-Webster’s Online Dictionary



Eti l jiEti l jiEtimolojiEtimoloji

 quarantenaquarantena
 Kırk-40

 İnsula
 Ada





T ihT ihTarihçeTarihçe

 M.S. 532, Bizans İmparatorluğu, M.S. 532, Bizans İmparatorluğu, 
Justinian dönemiJustinian dönemi

 İstanbul’a şüpheli kontamineİstanbul’a şüpheli kontamine İstanbul a şüpheli kontamine İstanbul a şüpheli kontamine 
bölgelerden gelenlerin şehir bölgelerden gelenlerin şehir 
merkezinden uzakta özel olarakmerkezinden uzakta özel olarakmerkezinden uzakta özel olarak merkezinden uzakta özel olarak 
yapılmış barınaklarda kalmalarının yapılmış barınaklarda kalmalarının 
ğğsağlanmasısağlanması



T ihT ihTarihçeTarihçe

 1377 Dubrovnik1377 Dubrovnik
 14.14.--15.YY Venedik15.YY Venedik
 Limana gelen gemilerin 40 günLimana gelen gemilerin 40 gün Limana gelen gemilerin 40 gün Limana gelen gemilerin 40 gün 

bekletildikten sonra personelin şehre bekletildikten sonra personelin şehre 
i l i i i il ii l i i i il igirmelerine izin verilmesigirmelerine izin verilmesi

 Vebanın yayılmasını önlemeVebanın yayılmasını önlemeVebanın yayılmasını önlemeVebanın yayılmasını önleme



Tü kiTü kiTürkiyeTürkiye

 Edirne ve Karacaahmet (1514) cüzzam Edirne ve Karacaahmet (1514) cüzzam 
hastanelerihastaneleri

 19 YY sahil karantinaları19 YY sahil karantinaları 19. YY, sahil karantinaları19. YY, sahil karantinaları
 1835 Çanakkale1835 Çanakkale
 1837 İstanbul Karantina İdaresi1837 İstanbul Karantina İdaresi
 1865 Hicaz Karantina Teşkilatı1865 Hicaz Karantina Teşkilatı 1865 Hicaz Karantina Teşkilatı1865 Hicaz Karantina Teşkilatı
 Veba ve koleraVeba ve kolera



 1838 1838 
 MeclisMeclis--i Tahaffuzi Tahaffuz--i Ulai Ula

–– (Yüksek Karantina Meclisi) (Yüksek Karantina Meclisi) 

 MeclisMeclis--i Tahaffuzi Tahaffuz--i Sanii Sani
–– (Yüksek Karantina Bürosu)(Yüksek Karantina Bürosu)(Yüksek Karantina Bürosu) (Yüksek Karantina Bürosu) 

 1924 "1924 "Hudut ve Sevahil Sıhhiyesi Hudut ve Sevahil Sıhhiyesi 
Müdüriyeti UmumiyesiMüdüriyeti Umumiyesi""Müdüriyeti UmumiyesiMüdüriyeti Umumiyesi   
–– (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü) (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü) 



Panzac DPanzac D Osmanlı İmparatorluğunda VebaOsmanlı İmparatorluğunda Veba Panzac D, Panzac D, Osmanlı İmparatorluğunda Veba,Osmanlı İmparatorluğunda Veba,
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1997Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1997

 Sarıyıldız G,Sarıyıldız G, Hicaz Karantina Teşkilatı (1865Hicaz Karantina Teşkilatı (1865--
1914)1914) Türk Tarih Kurumu Yayınları AnkaraTürk Tarih Kurumu Yayınları Ankara1914),1914), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 
19961996

 Demirhan,E.A.,Öncel,Ö.: Demirhan,E.A.,Öncel,Ö.: Development of Development of 
Quarantine in Turkey in the 19th CenturyQuarantine in Turkey in the 19th CenturyQuarantine in Turkey in the 19th Century Quarantine in Turkey in the 19th Century 
and Its Place in Public Healthand Its Place in Public Health. Journal of . Journal of 
International Society for the History ofInternational Society for the History ofInternational Society for the History of International Society for the History of 
Islamic Medicine, 2(4):42Islamic Medicine, 2(4):42--44(2004). 44(2004). 





Bulaşıcı Hastalıklara YanıtBulaşıcı Hastalıklara YanıtBulaşıcı Hastalıklara YanıtBulaşıcı Hastalıklara Yanıt
Hiçbir kısıtlama yok

Belirli kişilerde özgün 
sınırlamalar

•Olgu/risk altındaki kişi sayısı
•Maruziyet

Toplumsal etkileşimi 

sınırlamalar•Maruziyet
•Biliniyor
•Bilinmiyor

B l l azaltmak için küçük çaplı 
kitlesel sınırlandırma

•Bulaş yolu
•Morbidite ve mortalite
•Bulaş hızı

Zorunlu faaliyet/hareket 
sınırlamaları

•Sokağa çıkma yasağı

•Topluluk içi/dışı hareketler
•Mücadele için kaynaklar
•Kitlesel panik riski Sokağa çıkma yasağı

•Kitle ulaşım araçlarının 
girişinin engellenmesi
•Tüm yolların kapatılmasıTüm yolların kapatılması
•Tüm sınırların kapatılması



Sınırlama yok Sınırlama var

Geometrik hızla yayılım Baskılanma



K tiK tiKarantinaKarantina

 Henüz hasta olmayan (hastalığın Henüz hasta olmayan (hastalığın 
belitilerinin gözlenmediği)belitilerinin gözlenmediği)

 İnfeksiyon etkenine maruz kalmışİnfeksiyon etkenine maruz kalmış İnfeksiyon etkenine maruz kalmışİnfeksiyon etkenine maruz kalmış
 Hasta olma olasılığı olan kişilerinHasta olma olasılığı olan kişilerin
 Etkenin kuluçka dönemi kadar süreyleEtkenin kuluçka dönemi kadar süreyle
 Belirli bir bölgede ayrı olarak tutulmasıBelirli bir bölgede ayrı olarak tutulması Belirli bir bölgede ayrı olarak tutulması, Belirli bir bölgede ayrı olarak tutulması, 

hareketlerinin sınırlandırılmasıhareketlerinin sınırlandırılması

CDC



İ lİ lİzolasyonİzolasyon

 Hasta olduğu kanıtlanmış bireylerinHasta olduğu kanıtlanmış bireylerin
 Sağlam olanlardan ayrılmasıSağlam olanlardan ayrılması
 Hasta olanların faaliyetlerininHasta olanların faaliyetlerinin Hasta olanların faaliyetlerinin Hasta olanların faaliyetlerinin 

sınırlandırılmasısınırlandırılması
 Özgün sağlık bakımı verilmesiÖzgün sağlık bakımı verilmesi
 Hastanede evde ya da özel birHastanede evde ya da özel bir Hastanede, evde ya da özel bir Hastanede, evde ya da özel bir 

kuruluştakuruluşta

CDC



“H d hi ”“H d hi ” ktkt“Hep ya da hiç”“Hep ya da hiç” yokturyoktur

 Tam: Hareket/faaliyetlerin tam zamanlı Tam: Hareket/faaliyetlerin tam zamanlı 
sınırlandırılması ya da sınırlandırılması ya da gözaltıgözaltı

 Değişken: Kısmi / duruma bağlıDeğişken: Kısmi / duruma bağlı Değişken: Kısmi / duruma bağlı Değişken: Kısmi / duruma bağlı 
sınırlandırmasınırlandırma
Ö ü S d b li li ki il iÖ ü S d b li li ki il i Özgün: Sadece belirli kişilerin Özgün: Sadece belirli kişilerin 
ortamdan uzaklaştırılması, ayrılması ortamdan uzaklaştırılması, ayrılması ş yş y
(izolasyon)(izolasyon)



H l d tl kH l d tl kHer salgında mutlaka Her salgında mutlaka 
karantina ve/veya izolasyonkarantina ve/veya izolasyonkarantina ve/veya izolasyon karantina ve/veya izolasyon 

uygulamak gerekmez…uygulamak gerekmez…yg gyg g



KKKarar vermeKarar verme

 İzolasyonİzolasyon
–– Klinik durumKlinik durum
–– Teknik olanaklarTeknik olanaklar

 KarantinaKarantina
–– Klinik durumKlinik durumKlinik durumKlinik durum
–– Teknik olanaklarTeknik olanaklar

Yasal dayanaklarYasal dayanaklar–– Yasal dayanaklarYasal dayanaklar
–– Siyasi iradeSiyasi irade



N ?N ?Ne zaman?Ne zaman?

 Çok bulaşıcı ve halk sağlığını tehdit Çok bulaşıcı ve halk sağlığını tehdit 
eden infeksiyonlareden infeksiyonlar

 Etkene maruz kalmış “sağlam”larınEtkene maruz kalmış “sağlam”ların Etkene maruz kalmış sağlam ların Etkene maruz kalmış sağlam ların 
“hasta”lardan tam ve şaşmaz ayrımı“hasta”lardan tam ve şaşmaz ayrımı
Müd h l l i i li k kMüd h l l i i li k k Müdahaleler için yeterli kaynakMüdahaleler için yeterli kaynak

 Minimum gerekli süreMinimum gerekli süreMinimum gerekli süreMinimum gerekli süre



İ l tü l iİ l tü l iİzolasyon türleriİzolasyon türleri

 Standart izolasyon (önlemler)Standart izolasyon (önlemler)y ( )y ( )

 Temas izolasyonuTemas izolasyonu

 Hava izolasyonuHava izolasyonu

 Damlacık izolasyonuDamlacık izolasyonu



St d t i lSt d t i lStandart izolasyonStandart izolasyon

Evrensel önlemlerEvrensel önlemler
 El yıkamaEl yıkama

Eldi iEldi i Eldiven giymeEldiven giyme
 Maske, göz koruyucu, yüz koruyucuMaske, göz koruyucu, yüz koruyucu Maske, göz koruyucu, yüz koruyucuMaske, göz koruyucu, yüz koruyucu
 Önlük giymeÖnlük giyme
 Hasta bakımı ekipmanının uygun Hasta bakımı ekipmanının uygun 

kullanımıkullanımı



St d t i lSt d t i lStandart izolasyonStandart izolasyon

 Ortam/çevre temizliği/kontrolüOrtam/çevre temizliği/kontrolü
 Tıbbi atıkların uygun şekilde taşınması Tıbbi atıkların uygun şekilde taşınması 

(keten torbalar)(keten torbalar)(keten torbalar)(keten torbalar)
 İş yeri risklerinden kaçınma ve iş İş yeri risklerinden kaçınma ve iş 

ü liği k llü liği k llgüvenliği kurallarına uymagüvenliği kurallarına uyma
 Gerektiğinde hastanın özel odayaGerektiğinde hastanın özel odayaGerektiğinde hastanın özel odaya Gerektiğinde hastanın özel odaya 

alınmasıalınması



H i lH i lHava izolasyonuHava izolasyonu

Standart önlemlere ek olarak;Standart önlemlere ek olarak;
 Hastanın özel odaya alınmasıHastanın özel odaya alınması

–– Sürekli izlenen, negatif hava basınçlı odaSürekli izlenen, negatif hava basınçlı oda, g ç, g ç
–– Saatte 6Saatte 6--12 kez hava değişimi12 kez hava değişimi
–– HEPA filtresiHEPA filtresiHEPA filtresi HEPA filtresi 

 Solunumsal korunmaSolunumsal korunma
Od i liOd i li N95 i tN95 i t–– Odaya giren personelin Odaya giren personelin N95 respiratorN95 respirator
kullanmakullanma



H i lH i lHava izolasyonuHava izolasyonu

 Çok gerekli olmadıkça hastanın odadan Çok gerekli olmadıkça hastanın odadan 
çıkarılmamasıçıkarılmaması

 Hastalığa özgü uygulamalarHastalığa özgü uygulamalar Hastalığa özgü uygulamalarHastalığa özgü uygulamalar
–– TüberkülozTüberküloz

S i ğiS i ği–– SuçiçeğiSuçiçeği
–– Kızamık Kızamık 



D l k i lD l k i lDamlacık izolasyonuDamlacık izolasyonu

Standart önlemlere ek olarak;Standart önlemlere ek olarak;
 Hastanın özel odada tutulmasıHastanın özel odada tutulması
 Odaya giren personelin maskeOdaya giren personelin maske Odaya giren personelin maske Odaya giren personelin maske 

kullanmasıkullanması
 Gerekli olmadıkça hastanın odadan Gerekli olmadıkça hastanın odadan 

çıkarılmamasıçıkarılmamasıçıkarılmamasıçıkarılmaması



T i lT i lTemas izolasyonuTemas izolasyonu

 Hastanın özel odada tutulmasıHastanın özel odada tutulması
 Odaya giren personelin eldiven Odaya giren personelin eldiven 

giymesigiymesig yg y
 Odaya giren personelin girmeden önce Odaya giren personelin girmeden önce 

ve çıktıktan sonra el yıkamasıve çıktıktan sonra el yıkamasıve çıktıktan sonra el yıkamasıve çıktıktan sonra el yıkaması
 Odaya giren personelin önlük giymesiOdaya giren personelin önlük giymesi

G kli l d k h t d dG kli l d k h t d d Gerekli olmadıkça hastanın odadan Gerekli olmadıkça hastanın odadan 
çıkarılmamasıçıkarılmaması



T i lT i lTemas izolasyonuTemas izolasyonu

 Hasta bakım ekipmanının tek hastalık Hasta bakım ekipmanının tek hastalık 
kullanımıkullanımı

 Hastalığa özgün önlemlerHastalığa özgün önlemler Hastalığa özgün önlemlerHastalığa özgün önlemler
–– Vankomisin direnciVankomisin direnci







DokümanlarDokümanlar

 Guideline for Isolation Precautions in Guideline for Isolation Precautions in 
HospitalsHospitals,, the Hospital Infection Control the Hospital Infection Control 
Practices Advisory CommitteePractices Advisory Committee,, November November yy ,,
1994 1994 

 Guideline for hand hygiene in healthGuideline for hand hygiene in health--carecare Guideline for hand hygiene in healthGuideline for hand hygiene in health care care 
settings.settings. MMWR, October 25, 2002/Vol.11 / MMWR, October 25, 2002/Vol.11 / 
No.RRNo.RR--1616No.RRNo.RR 16 16 

 Guidelines for preventing the transmission Guidelines for preventing the transmission 
of Tuberculosis in healthof Tuberculosis in health--care settings withcare settings withof Tuberculosis in healthof Tuberculosis in health--care settings with care settings with 
special focus on HIVspecial focus on HIV--related issues, related issues, MMWR, MMWR, 
December 07 1990/39 (RRDecember 07 1990/39 (RR--17);117);1--2929December 07, 1990/39 (RRDecember 07, 1990/39 (RR--17);117);1--2929



Karantina PlanıKarantina PlanıKarantina PlanıKarantina Planı



Virginia Isolation and Quarantine Flow DiagramVirginia Isolation and Quarantine Flow Diagram
Virginia Department of HealthVirginia Department of Health, , January, 2005January, 2005



ABD K i H l klABD K i H l klABD Karantina HastalıklarıABD Karantina Hastalıkları

 KoleraKolera
 DifteriDifteri
 TüberkülozTüberküloz
 VebaVeba
 ÇiçekÇiçek ÇiçekÇiçek
 Sarı hummaSarı humma
 Viral kanamalı ateşlerViral kanamalı ateşler
 SARSSARS

CDC



Ülk i d dÜlk i d dÜlkemizde durumÜlkemizde durum

 T.C.Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller T.C.Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller 
Genel MüdürlüğüGenel Müdürlüğü

 “Bulaşıcı karantina hastalıklarının“Bulaşıcı karantina hastalıklarının Bulaşıcı karantina hastalıklarının Bulaşıcı karantina hastalıklarının 
yayılmasını önlemek temeline dayanan yayılmasını önlemek temeline dayanan 
Genel Müdürlüğümüz ”Genel Müdürlüğümüz ”Genel Müdürlüğümüz ……  Genel Müdürlüğümüz ……  



HSGMHSGMHSGMHSGM

 Genel Müdürlüğe bağlı; Genel Müdürlüğe bağlı; 
 2 adet Sağlık Koruma Yeri Müdürlüğü2 adet Sağlık Koruma Yeri Müdürlüğü 2 adet Sağlık Koruma Yeri Müdürlüğü, 2 adet Sağlık Koruma Yeri Müdürlüğü, 
 2 adet Liman ve Şehir Bakteriyoloji Müessesesi 2 adet Liman ve Şehir Bakteriyoloji Müessesesi 

Müdürlüğü, Müdürlüğü, üdü üğü,üdü üğü,
 46 adet Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği, 46 adet Sahil Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliği, 
 16 adet Hava Limanı Sağlık Denetleme Merkezi 16 adet Hava Limanı Sağlık Denetleme Merkezi ğğ

Tabipliği ve Tabipliği ve 
 14 adet Kara Hudut Sağlık Denetleme Merkezi 14 adet Kara Hudut Sağlık Denetleme Merkezi 

TabipliğiTabipliğiTabipliği Tabipliği 
 Toplam Toplam 80 adet sağlık denetleme merkezi80 adet sağlık denetleme merkezi



HSGM Gö l iHSGM Gö l iHSGM GörevleriHSGM Görevleri

 Ulusal ve uluslararası mevzuat ile belirlenen bulaşıcı Ulusal ve uluslararası mevzuat ile belirlenen bulaşıcı 
ve salgın hastalıklardan korunmak ve bunlarınve salgın hastalıklardan korunmak ve bunlarınve salgın hastalıklardan korunmak ve bunların ve salgın hastalıklardan korunmak ve bunların 
yayılmalarını önlemek içinyayılmalarını önlemek için

 uluslararası giriş çıkışa açık limanlarda, Boğazlarda, uluslararası giriş çıkışa açık limanlarda, Boğazlarda, 
karasularımızda, havaalanlarında, kara hudut karasularımızda, havaalanlarında, kara hudut 
kapılarında, gümrüklü sahalarda ve serbest kapılarında, gümrüklü sahalarda ve serbest 
bölgelerdebölgelerdebölgelerdebölgelerde

 alınacak tedbirleri, karantina hizmetlerini, alınacak tedbirleri, karantina hizmetlerini, 
 hizmetin gerektirdiği prensip ve politikaları tespithizmetin gerektirdiği prensip ve politikaları tespithizmetin gerektirdiği prensip ve politikaları tespit hizmetin gerektirdiği prensip ve politikaları tespit 

etmek, etmek, 
 araştırma ve projeler yapmak ve bunları uygulamakaraştırma ve projeler yapmak ve bunları uygulamak



HSGM Gö l iHSGM Gö l iHSGM GörevleriHSGM Görevleri

 Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek 
amacıylaamacıylaamacıyla, amacıyla, 

 başta deniz araçları olmak üzere, hava ve başta deniz araçları olmak üzere, hava ve 
kara ulaşım ve taşıma araçlarınınkara ulaşım ve taşıma araçlarınınkara ulaşım ve taşıma araçlarının kara ulaşım ve taşıma araçlarının 

 dezenfeksiyon, deratizasyon ve dezenfeksiyon, deratizasyon ve 
dezensektizasyon işlemlerini yapmakdezensektizasyon işlemlerini yapmakdezensektizasyon işlemlerini yapmak, dezensektizasyon işlemlerini yapmak, 
yaptırmak ve yaptırmak ve 

 bu konudaki belgeleri düzenlemekbu konudaki belgeleri düzenlemek bu konudaki belgeleri düzenlemek, bu konudaki belgeleri düzenlemek, 
teknolojisini belirlemekteknolojisini belirlemek



HSGM Gö l iHSGM Gö l iHSGM GörevleriHSGM Görevleri

 Yurt dışından bulaşıcı hastalık görülen Yurt dışından bulaşıcı hastalık görülen 
böl l d l b b i d ti il dböl l d l b b i d ti il dbölgelerden yolcu beraberinde getirilen gıda bölgelerden yolcu beraberinde getirilen gıda 
maddelerinin ve suların  kontrolünü yaparak maddelerinin ve suların  kontrolünü yaparak 

kli t dbi l i l kkli t dbi l i l kgerekli tedbirleri almakgerekli tedbirleri almak

 Sınır kapılarındaki hac, göç veya seyahat Sınır kapılarındaki hac, göç veya seyahat 
gibi toplu nüfus hareketlerinde diğer kurum gibi toplu nüfus hareketlerinde diğer kurum g p ğg p ğ
ve kuruluşlar ile koordinasyon sağlayarak ve kuruluşlar ile koordinasyon sağlayarak 
gerekli sağlık tedbirlerini almakgerekli sağlık tedbirlerini almakg ğg ğ



HSGM Gö l iHSGM Gö l iHSGM GörevleriHSGM Görevleri

 Bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı Bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı 
hudut kapılarında koruyucu tedbirlerihudut kapılarında koruyucu tedbirlerihudut kapılarında koruyucu tedbirleri hudut kapılarında koruyucu tedbirleri 
almak ve uygulamak gerektiğinde almak ve uygulamak gerektiğinde 
diğer idare ve kuruluşlarla işbirliğidiğer idare ve kuruluşlarla işbirliğidiğer idare ve kuruluşlarla işbirliği diğer idare ve kuruluşlarla işbirliği 
yapmak ve koordinasyonu sağlamak, yapmak ve koordinasyonu sağlamak, 



Y lY lYasalar…Yasalar…

 ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ ZİRAİ MÜCADELE VE ZİRAİ 
İİKARANTİNA KANUNU KARANTİNA KANUNU 
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Karantina hastalıklarıKarantina hastalıkları
KoleraKolera KoleraKolera

 Sarı hummaSarı humma
 VebaVeba

i ki k çiçekçiçek



S lS lSorunlarSorunlar

 Karantinanın olumsuz çağrışımlarıKarantinanın olumsuz çağrışımları
–– Veba, kolera, kuş gribiVeba, kolera, kuş gribi
–– Toplama kampı çağrışımı, hastalıkToplama kampı çağrışımı, hastalık –– suçsuçToplama kampı çağrışımı, hastalık Toplama kampı çağrışımı, hastalık suç suç 

benzetimibenzetimi
–– Damgalama şüphesiDamgalama şüphesi–– Damgalama şüphesiDamgalama şüphesi

 Günümüzde değişen karantina anlayışıGünümüzde değişen karantina anlayışı
–– GözlemGözlem





S lS lSorunlarSorunlar

 Ulusal planlarUlusal planlarUlusal planlarUlusal planlar

 Yerel planlarYerel planlarpp

 Yasalar Yasalar 


