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Ilge Umumi Hrfzrssrhha Kurulu, Covid-l9 Pandemi tedbirleri gergevesinde, 1593 sayrh
Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 2O.1O.2O2O tarihinde
gergeklegtirilen olalaniistii gdriigmede a$aErdaki kararlarr almrgrrr.

GUNDEM:

Qin Halk cumhuriyeti'nin wuhan Kentinde baqlayarak tiim diinyayr tehdit etmeye devam
eden ve Dtimya Salhk Orgi.itii tarafindan PANDEMI olarak nitelendirilen Coronaviriis
(covid- 19) salgrnrndan vatandaglanmrzr korumak ve salgmrn yayrlmasrnr engellemek,
vatandaglanmrzrn salLfirna olumsuz etkilerini asgariye indirmek ve salgrnda en etkili
miicadele olan sosyal mesafeyi sallamak igin gereken tedbirlerin kararlagtrrrlmasr.

KARAR:

covid-19 salgrnrnrn toplum saghgl ve kamu diizeni agrsrndan olugturdu[u riski ydnetme.
sosyal izolasyonu temin, giivenli mesafeyi koruma ve yayrhm hrzrnr'kontr;l altrnda tutmak
amac.ryla .Sa!lrk Bakanhfir ve Koronaviri.is Bilim Kurulunun dnerileri. Sayrn
cumhurbagkanrmlzln talimatlarl do[rultusunda birgok tedbir kararr alrnarak urgulamil,a
gegirilm igtir.

_ _.Koronaviriis salgrnrnrn etkileri ve vaka artrglarr tiim Diinyada halen devam etmekte olup
6zellikle Avrupa krtasrnda salgrnrn seyrinde bir ytikselme yagandrlr, birgok Avrupa
iilkesinde kigilerin toplu olarak bir araya gelmemelerine yOnelik yeni iedbirllrin ahndigr
gciriilmektedir.

Ulkemizde de koranaviri.is salgrnrnrn toplum sallrlr ve kamu diizeni agrsrndan
olugturdulu riski ydnetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastahlrn
yayrlrm hrzrnr kontrol altrnda tutma amacryla igerisinde bulundulumuz kontrollii sosyal
hayat diinemirin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarrnrn yanr jrra
salgrnrn se1'ri ve olasr riskler gdz oniinde bulundurularak hayatrn her alanrna ytinelik
uyulmasr gereken ek kurallar ve 6nlemler belirlenmekte ve uygulamaya gegirilmektedii.

Koronaviriis salgrnryla miicadelede gelinen agamanrn Sallrk Bakanlrlr ile birlikte
de[erlend iri lmesi ve Sayrn cum hurbagkanrm rzrn talimatlarr ve igigleri Bakanlrgrnrn
18.10.2020 tarihli ve 17174 say Genelgesi dolrultusunda agalrdaki kararlarrn alrnmasr
gerekmigtir.

Buna grire:
t. ;
Tiim ilgelerimizde en geg 4E saat igerisinde Umumi Hrfzrssrhha Kurullarrnrn roplanrnasr

sailanacak ve salgrnla mi.icadele amacryla ahnan tedbirlerin uygulanmasrna dair l-AKilr.
DENETIM, UYARI ekseninde mevcut durum analiz edilerek, alrnan tedbirler ile yiiriirulen
denetim faaliyetleri delerlendirilecektir.

Umumi Hrfzrssrhha Kurulu toplantrlarrnda, salgrnla mi.icadelede kurumsal kapasitenin
ytikse.ltilmesi amacryla ilgili kurum ve kuruluglann (bilhassa yerel y6netimleriny takip.
denetim ve uyan sistemine daha fazla katkr sunmalanna ydnelik hususlarrn gdrtigiilmesi ve
karara ba!lanmasr faydah olacaktrr.

2. 7 Giin 7 Konu 7 Denetim;
l9 Ekim Pazartesi giiniinden itibaren ijniimiizdeki 7 giin boyunca aqa[rda belirtilen 7 ayrr

konuda tiim ilgelerimizde genel denetimlerin yaprlmasrna y6nelik gCrekli planlama ve
uygulamanrn eggi.idiim igerisinde en iist seviyede icra edilmesi gerekmektEdir.
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TARIH ACIKLAMA

eibi yeme iQme mekrinlarrl9 Ekim Pazartesi

20 Ekim Sah
$ehir igi ve qehirler arasr yolcu tagrmacrltlt yaprlan her tiirlii toplu ulaqrm

araclan (okul servisleri drihil) ile huruli.a.,/gurlotog- gi

2l Ekim Carsamba
Organize sanayi bdlgeleri bagta olmak iizere toplu i99i gahqtrnlan fabrika,

isletme vb. yerler ile personel servisleri

22 Ekim Pergembe Tanrh ya da temash olmasr nedeniyle izolasyona tabi tutulan kifiler

23 Ekim Cuma AVM'ler, cami ve mescitler, hah sahalar/spor tesisleri

2,1 Ekim Cumartesi
Berber/kuafiir/giizellik merkezleri, internet kafeisalon ve elektronik oyun

bulunabildikleri kamuya aqrk alanlar

(cadde,sokak, park ve bahgeler, piknik alanlan,pazaryerleri vb')25 Ekim Pazar

Erkinligi ve gdriiniirliilii en iist seviyede olacak gekilde planlanacak ve u)'Sulanacak

denetim faallyetleri-nde, deneiim ekiplerinin her bir iq kolu ya da mek6ntn uzmanlk bilgisi griz

oniinde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluglart (kolluk, yerel y6netimler. ilge

.uJtiriur.r"ri vb.), k<tylma-halle muhtarlarr ile meslek odalartntn temsilcilerinden oluSacak

sekilde belirlenmesi eiastrr. Bu gergevede yaprlan denetimlerin son lde bir

lraya getirileret< il Geneli rakamiarrn ortaya gtkartlmasr igin i $tirilen

denetiri sonuglarrnrn giin sonu itibanyla ,.itJrtr*",,n1:'t|ji,\:|3? ||i*:[

Gerek belediyelerin, kolluk 6 € camilerden yaprlan

"""".1- ;;;L" d'iger iletiqim vas , sosyal medya gibi)
yup'tun "puytuq,-iu. sonucund maske kullanma
Lonurrndrli telkin veva riayet eltikleri
J.g.i["Ji.ilr""ttedir. Maske kullanrmr konusundaki hassasiyetin

.ui, ,r.u fiziki mesafe kuralt konusunda da duyarhhlrn arttlnlmasl
Havalartn sogumaya baglamasryla birlikte kapalr alanlarda

rnrn ha\atln her alantnda 
"cbalrk gekilde toplantlmastnrn halk salllf,t

stk havalandrrtlmasl gerektigi hususlartntn
rrlattlmast biiyiik Onem tagtmaktadrr'
ukarrda belirtilen vastmlarla anons edilmesi

saElanmaltdtr.
"Kume i vatanda$Ianrruz;

Sotgrnto miicadelede maske, temizlik ve mesaJe kurollartna uyma konusunda cok

dikkatli olmaltytz

S ay gt d e le r h e mS e r ile r imi6

Sonbahara girdik, kts yaklasryor. dzetlikle- tiim kapalt .yerler-de. ve

yogitugun arttifu alanlaiai fiziii mesap kuralt noktastnda daha dikkatli
'ri"iiiiir7. Siisrido hepi^iz "biibirimize - kary sorumluyuz insatlah birlikte
basaracafirx,."

4. Temash Bildiriminin 6nemi i -
suifri-a.ti"uo"t"nnt",elunsurlartndanbirisiolan..filyasyon..9alr

bir qekilde yurtitiilebilmesi igin tanl konulmug vatandaglartmtztn yaktn
gmal I

don I



olduklafl kigiler hakkrnda en do[ru bilgiyi eksiksiz gekilde vermeleri son derece rinem

tagrmaktadrr.
covid-19 tanrsr konulan kigilerin temashsr olduklarr kigilerle ilgili bilgileri

eksit<./gerge!e aykrrr gekilde vermeleri durumunda gerekli idari ve adli iglemlerin yaptlmasr

hususu 2a.09.2020 tarihli igigleri Bakanhlr Genelgesiyle Valili[imize bildirilmig ve aynt

tarihli il Umumi Hrfzrssrhha Kurulu toplantlslnda 90 sayrlr karar altnmtgttr"

Son diinemlerde temash bildirim oranlaflnda di.i9i.i9 oldu[u, birinci derece yakrnlar

drqrnda temaslt bildiriminde isteksizlik yagandrgr goriilmektedir'

Salgrnrn yayrhmrntn iinlenmesi agrsrndan covid-19 tanlsl konulan kigilerin gergele

aykrrr, eksik, yanrltrcr beyanlannln tespit edilmesi durumunda Umumi Hrfztssthha Kanununun

itgiti maoaeleri gerelince idari iglem tesis edilmesi ve konusu su9 tegkil eden davranl;lara

iligkin Tgrk Ceza Kanununun 206 ncr maddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin ba;latrlmasr

mutlaka saglanmalldtr.

1. Sehir ici Toplu Ulasrm- HES Entesrasvonu;
29.O9.2020 tarihli Igigicisleri BakanlrEr Genelgesiyle, her tiirlii Sehir iEi toplu ulaSrmrgr elgeslyte,

aracryla (otobtjs. metro, metrobiis vb.) yaprlan seyahatlerde kullanrlmak iizere kigiye

cizel iale getirilmig elektronik/akrlh seyahat kart sistemleri ile Sallrk Bakanh!r Ha1'at Ere

Srgar GES) uygulamast arasrnda gerekli entegrasyon lartn sa!lanmast konusunda

geiekli talimat- Valililimize g6nderilmiq ve.en ktsa zamanda gerekli gahgmalarrn baqlatrhp

Lmamlanmasr hususunda 30.09.2020 tarihli il Umumi Hrfzrssrhha Kurulu toplantrsrnda 9'l

sayr lr karar altnmtgtt.

$ehir i9i topiu ulagrm sistemleri ile HES entegras)onunun sa[lanmastna iligkin temel

usul ve esaslira Jair hijkiimler igigleri Bakanl[rnrn ilgili Genelgesinde Ek-l'de gdnderilen ve

agalrda sunulan gergevede yiiriitiilmeli ve gerekli .entegrasyonlar bir an evvel sallanmahdrr'

Bu-konuya iliiki;if ;e iqlemlerin genel yiiriitiimii, igigleri Bakanlr!rntn denetim elemanlartnca

gergekleitirilecek olan teftig veya soru$turmalarda da dzellikle takip edilecelinin bilinerek

gerekli gahgmalartn yaptlmast gerekmektedir." 
Ay.,ca ilgemiz genelinde bulunan okullarrn etraftnda olugabilecek kalabalrklarrn

Onlenmesi igin Okul Yonetimleri ve Kolluk Birimlerince gerekli tedbirlerin altnmast

gerekmektedir.
Kaymakamhlrmrz ve ilgili Kurumlarca yukarrda belirtilen esaslar do[rultusunda

,ygulamadaherhangibiraksaktrlameydanverilmemesinevema[duriyeteneden
oi,in-u.u'nu, alnan kararlara uymayanlara Umumi Hrfzrssrhha Kanununun ilgili maddeleri

gerelince idari iglem tesis edilmeiine ve konusu sug teqkil eden davrantqlara iligkin Tiirk Ceza

kuninunrn lg5 inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin baglatrlmasrna,

l5g3sayrlrUmumiHrfzrssrhhaKanunun2TnciveT2ncimaddeleriuyartncai

Oy birli!iyle karar verilmiStir.

EK-I

YEREL YoNETiMLERiN HES KODU SoRGULAMA siiRECLERi

Yerel Ydnetimler tarafindan HES kodu ile risk durumu sorgulama kapsamrnda dncelikle

Salhk Bakanlfir'na bagvurarak protokol iglemlerinin tamamlanmast ve sonrastnda HES Kodu

Sistemlerine entegrasyonun tamamlanmasr gerekmektedir. HES kodu ile risk durumu

sorgulama siiLreglerinde Yerel Yrinetimler tarafindan yaprlmast gereken iglemler a$afirda

srralanmtgttr;

l. $ehir igi toplu ulagrm araglarrndan faydalanmak isteyen kigilerin'

kodla,nrn toplu ulagrm srrasrnda kullandrklarr elektronil</akrl1 seyahat

HES
kart



sahibine ait TC Kimlik Numaras/Pasaport Numarasr ve HES Kodu bilgilerinin tantmlanmast

saIlanacaktr.

2. HES Kodu ile e$le$tirilmit ve anhk sorgulamaya uygun sistemleri olan Yerel

Ycinetimler iEin;

a. HES Kodu kayrth kigilerden, sadece toplu ulaSrm hizmetini almrg kigi iqin anhk olarak

HES kodlan sorgulamr. "n iszu-i' olduEu sistem tarafindan tespit edilen kigiler Yerel

ytinetimler tarafindan higbir ek bildirime gerek kalmaksrztn cezai yaptrnmlar uygulanmak

tizere Salhk Bakanhfir tarafrndan otomatii otarak igiqleri Bakanhfirna iletilecektir' Yerel

yOnetimlJrin sistemlei tarafindan sadece "RiSKLI" kigilerin toplu ulaqrm kullammrna iligkin

ietay bilgileri (ha1 numarasr, kullamm zamam vb.) Sa!1k Bakanl[t sistemine ayrtca

kaydedilecektir.

3. Yerel y6netimlerin elektronik sistemleri veya altyaprlarr antrk olarak sorgulamaya

uygun defiilse veya teknik olarak yetersiz ise;

a.HEsKodukayrtlrkigilerigin,sadeceogiineaittopluula'tmhizmetinialmlgkigilerin
HES kodlan sorgulamr. -RISKL1; oldu[u sistem taraftndan tespit edilen kigiler Yerel

ydnetimler ta.afindan higbir ek bildirime gerek kalmaksrzm cezai yaptrlmlal uygulanmak

ti^i. S"gf ,f. Bakanlgr tarafindan otomatik olarak iqiqleri Bakanlfrna iletilecektir.

b.HEskodununteknikveyaherhangibirsebeplealrnamadrgrdurumlarda.sadeceogiine
Kimlik Numarasr ya da Pasaport Numarast

tespit edilen kigiter Yerel Yonetimler
yaptrrrmlar uygulanmak iizere Saghk

anhPrna iletilecektir.

4.
bilgileakyaprlamayan)kullanrmlarrndaveya
beyan

a, Hayat Eve Srlar Mobil Uygulamasr Vatandagtn HES Koduna ait karekod

okutularak risk durumu sorgulanacakttr'

b. Karekod olmadrlr durumda vatanda5a ait HES Kodunun

Uygulamasr tiaerinden girilerek risk durumu sorgulanacakttr'

c. Sorgu sonucu "RISKLI' grkan kigilerin toplu

Hayat Eve Sriar Mobil

ulagtm hizmetinden

faydalandrnlmayacakttr.
5. Yerel y<inetimler tarafindan anhk ve/veya giin sonunda toplu ulaqrm nizmeltlti,:-gti

kullanan k sorgulanmasr sonucu sistemin tespit ettigi "RISKL|'

kigilere uy n hingi hat, durak veya kullamm zalnanlna ait detay

biigilerinin ydnetimlere ait olacaktrr'

6. Vatandaglann kart kigiselleqtirme (TC Kimlik Numarasr/Pasaport Numarasr ve HES

Kodu ile kart bilgilerinin egleqtiriimesi), Hes rcodo lcullamm siiregleri ve HES kodu_ ahm

.ir.Er"ii lioz: sias, 
"-De,rilKap,s, 

u" Huyut Eve Srfar Uygulamasr iizerinden) hakkrnda

yo-g* [uff*tfun yeilerde, duraklarda ve araqlarda gdrsel (afig' video' ilan vb ) ve yazrlt

araglarla bilgilendirilecektit.
Ydnetimler, giincel ve det Ye

http sinde Yer alan "Kurumsal n"

?I



briliimiinden, hesdestek@,saglik.gov.tr e-posta adresinden veya 0850 477 0 477 nolu HES

Qalrr Merkezi telefonundan ulaSabilecek.

_TANILT ya DA TEMASLI oLMAsTNEDENiYLE izolAs)'o\A rABi TUTI LAN KisilER_ DE\ETLrri
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Itge Umumi Hrfzrssrhha Kurulumuzca, 5442 say it idaresi Kanunu'nun 32lQ maddesi ve
1593 sayrh Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyannca, 10.10.2020
tarihinde oybirlili ile karar verilmigtir.
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