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ilge Umumi Hrfzrssthha Kurulu, Covid-19 Pandemi tedbirleri gergevesinde, I 593 sayrh Umumi
Hrfzrssrhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 01.10.2020 tarihinde gerqeklegtirilen

olafani.istii gdriigmede agagrdaki kararlan almrptrr.

ci-noBM:
Cin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde ba$layarak tiiLrn diinyayr tehdit etmeye devam eden

ve Diinya Salhk Orgiitii tarafindan PANDEMI olrak nitelendirilen Coronaviriis (Covid-19)

salgrnrndan vatanda$lanmlzr korumak ve salgmtn yaytlmasrnr engellemek, vatandaglanmtztn

salhlrna olumsuz etkilerini asgariye indirmek ve salgrnda en etkili miicadele olan sosyal

mesafeyi saplamak igin gereken tedbirlerin kararlaqtrnlmast.

KARAR:
Covid-19 salgrnrnrn toplum sallrf,r ve kamu dtizeni agrsrndan olugturdu$u riski y<inetme,

sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yaytltm Hlztnt kontrol altrnda tutma amactyla
SaIlrk Bakanlr!t ve Koronaviriis Bilim Kurulunun rinerileri, Sa1'tn Cum hurba;kantm rztn

talimatlan dolrultusunda birgok tedbir kararr ahnarak iiygulamaya gegirilmigtir. Igerisinde

bulundufiumuz kontrollii sosyal hayat dcineminde salgrnla miicadelenin geneI prensipleri olan

temizlik, maske ve mesafe kurallannln yam srra her bir faaliyet alanl/iq kolu igin ayn ayn
belirlenen tedbirlere u)'um ve etkin denetim mekanizmalan biiyiik dnem ta$lmaktadlr.

Koronaviriis salgrnryla miicadelede hastahk tan rsr konulmug ya da temash durumdaki kigilerin

roplumdan izole edilmesi iizerinde durulmasr gereken iinemli hususlardan biridir. Bu dogrultuda

bulaqma riskinin azaltrlmasr ve hastahk tanrsr konulan kigiler ile temaslt durumundaki kigilerin

tespir edilerek izolasyona tabi tutulmalannr temin edilmesi amactyla Sa[lrk Bakanltf,tnca ''Hayat

Eve Srpar (HES)" uygulamasr geliqtiritmigtir.

igigleri Bakanhlrnrn I1.09.2020 tarihli ve 14811 sayrh ile I1.09.2020 tarihli ve t4810 saytlt

ilgi Genelgeleri ve Salhk Bakanhlr ''Covid-l9 Salgrn Ydnetimi ve Qahqma Rehberi" hiikiimleri

do[rultusunda gehirlerarasr yolcu tagrmacrhlt amaglt her tiirlii toplu ulaqtm aracryla (ugak, tren.

otobiis vb.) yaprlacak seyahatlerde gerek biletleme gerekse araca altnma strastnda HES kodu

sorgulamasr yaprlmasrnr mtiteakip herhangi bir riski bulunmayanlarrn (tantlt veya temaslt

durumda olmayan) seyahat edebilmeleri miimkiindiir.

Benzer Sekilde gehir igitoplu ulaqrm araglarryla yaprlan yolcu tagrmacthirnda da HES koduna

gdre kigilerin takibinin saf,lanmast dnem arz etmektedir.

Bu amagla ve igigleri BakanL[ ntn 29.09.2020 tarihli ve 15993 sayrh Genelgesi do[rultusunda;

l.Bagta belediyeler olmak iizere ilgili diger kurum/kuruluglar tarafrndan ytiriitiilen her tiirlii

$ehir iEi toplu ulaqrm aracryla (otobiis vb.) yaprlan seyahatlerde kullanrlmak iizere kigiye

6zel hale getirilmig elektronik/akrlh seyahat kart sistemleli ile Saghk Bakanhflr Hayat

Eve Srlar (HES) uygulamasr arasrnda gerekli entegrasyonlartn sallanmasr,

2.$ehir igi toplu ulagrm faaliyetleri iqin kullanrlan ulagrm kartlarrnr heniiz
kigisellegtirmemig durumda olan bagta biiytikgehir belediyeleri olmak iizere yerel y<inetim

birimleri ve ilgili diger kurum ve kuruluglarrnca, halihazrrda kullantlmakta olan
elektronik/akrlh seyahat kart sistemlerinin kigisellegtirilmesi amacryla gerekli gahgmalara

biran ewel baglamlmast,

3.Covid-l t hastahgl tanlsr ait



varsa ki$iselle$tirilmig seyahat kartlarrnrn izolasyon siiresi boyunca otomatik olarak

askrya altnmast,

4.Covid-19 tanrh ya da temashsr olmasr nedeniyle izolasyonda olmasr gerektili
kendisine bildirilmesine ra[men gehir i9i toplu ulaqtm araqlartnr kullandr[r tespit edilen

kigilerin bilgilerinin, gerekli idari yaptrnmlann uygulanmasr ve gerekiyorsa sug duyurusunda

biunul-asi i9i1 igigteri naUrfigr aracrhpryla (e-i9i$leri sistemi iizerinden elektronik olarak)

ilgili Kaymakamhkla paylaSrlmasr,

Hususlartntn toplum sa!h[r aqtstndan faydah olaca!r def,erlendirilmektedir'

Bu Eergevede;

1- 6698 sayrl Kigisel Verilerin Korunmasr Kanunu hiikiimleri 96z dniinde bulundurularak HES

uygulamasi ile gihir igi toplu ulagrm sistemleri arasrnda gerekli enregrasyonlarrn en krsa siire

iginde saglanmasrna ve uygulamanrn yukarrdaki esaslar gergevesinde yiiriitulmesine,

igerisinde bulundulumuz kontrollii sosyal hayat. _diinem 
inin temel prensipleri .olan

temizlik, maske ve mesafi kurallarrnln yanr slra tiim iq kollarr ve ya$am alanlarr igin belirlenen

tedbirlere uvulmasr salgrnla mijcadelenin baganst agtstndan biiytik dnem arz etmektedir.

Ote yindan, koro"naviriis salgrnryla mticadelede hastaltk tantst konulmug ya da temaslt

durumdaki kigilerin t de bu siiregte iizerinde durulmast gereken en

iinemli hususlardan bi ma riskinin azaltrlmast ve hastahk tantst konulan

kiqiler ile temash du it edilerek izolasyona tabi tutulmalallnl temin

edilmesi amacryla Sa$trk Bakanh[rnca ''Hayat Eve Srlar (HES)" uygulamasr.geligtirilm igtir.

igiqleri Bakanh[rnrn 02.06.2120 tarihli ve 8680 sayrh, 0L.O7.2O2O tarihli ve 10507 saytlt,

l.Og id21 tarihli ve 
-14810 sayrh ilgili Genetl eleri dolrultusunda gehir i9i veya gehirlerarasr

toplu ulagrmda HES kodu sorgulamast yaprlmasr,z-oru-nlululu getirilmi;rir' 
-' 

Gelinen aSamada ve igiqleri Bakanirgrmn 30.09.2020 tarihli ve 16007 sayrh Genelgesi

do[rultusunda i{ES kodu kontrolii uygulamasr bakrmrndar 30.09.2020 tarihinden itibaren
konaklama tesisleri iEin geEerli olmak iizere;

l.Herhangi bir ayrrm olmaksrzrn (6zel-kamu, turizm igletme belgel i,rbelgesiz, ruhsat

veren idare giUi) tiim lionaklama tesislerinde (otel,_motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.)

mtiqterilerdin Hayat Eve SrEar (HES) uygulamasr kodu istenmesine ve gerekli

sorgulama yaprldrlitan sonra konaklama tesisine miigterinin kabul edilmesine,
" z.HgS tiau sorgulamasrnrn miigterilerin konaklama tesisine kabulii strasrnda

yaptlmasrna, yaprlan iorgutama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (taruh ya da

iemash olmayan) kiqilerin tesise kabul iglemlerinin gergekleqtirilmesine,

3.1774 iayfi Kimlik Bildirme Kanununun 2 nci ve ek I inci maddesi h6kiimlerine gdre

konaklama tesislerince genel kolluk kuwetlerine bildirilen miigteri bilgilerinin,.itgili genel

kolluk kuweti birimincdsaghk Bakanh[r ile sa!lanan veri entegrasyonu gergevesinde covid-

yerine getirilmesine,' Bi gergevede iovid-19 tanrsr konuldugu ya da temash oldu[u tespit edilen kigilerle ilgili
olarak;

-ilovid-19 tanrsr konulan ya da temashsr oldu!u anlaqrlan miigterilerin,.Kiiltiir 
^v€ 
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aakanlrgrnrn 12.08.2020 tarih ve 583EE5 sayrh Genelgesi ile igigleri Bakanhlrnrn 01.07.2020

;;hii "; 10507 sayrl Genelgesiyle getirilen "GiivenliTurizm Sertifikasi' uygulamasr geref,i

olugturulan "misafir izolasyon odalanna" ye
-Misafir izolasyon odalartntn saytca
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tarafindan ilgili Bakanhk Genelgeleri ile Salgrn Ydnetimi ve Qahqma Rehberinin htiktimleri gdz
<iniinde bulundurularak gerekli tedbirlerin ahnmasrna,

5. Bu hiikiimlere y6nelik gergeklegtirilen denetimler sonucunda HES kodu
sorgulamasr yaprlmaksrzrn veya sorgulama sonucuna gtire kabul edilmemesi gereken
mii$terilerinin konaklamasrna izin veren konaklama tesislerinin 10 giin siire ile faaliyetten
men edilmesine,

Kaymakamlanmrz ve ilgili Kurumlartmtzca konu hakkrnda gerekli hassasiyetin

gdsterilerek uygulamanrn yukarrda belirtilen gergevede eksiksiz bir gekilde yerine getirilmesinin
sa[lanmasrna, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hrfzrssrhha Kanununun 282 nci maddesi
gere[ince idari para cezasr verilmesine, ayktrtlt[rn durumuna gdre Kanunun ilgili maddeleri
gerelince iglem yaprlmasrna, konusu sug tegkil eden davranrglara iligkin Tiirk Ceza Kanununun
195 inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iqlemlerin baglatrlmasrna,

Oy birliliyle karar verilmigtir.

ilge Umumi Hrfzrssrhha Kurulu'nun aldrlr kararlara uyulmamast halinde ve her seferinde
ayn ayn olmak iDere;

a. Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gerelince kolluk kuwetleri ve zabrta ekipleri
tarafindan 3))i!!fu, idari para cezasr uygulanmasrna,
b. Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 282. maddesi gerepince 3-!11!;!!fu,
c. Tiirk Ceza Kanunu'nun Bula5rcr Hastahklara ili$kin Tedbirlere Aykrrr Davranma
baqhkh 195. maddesinde yer alan "... yetkili makamlarca ahnan tedbirlere uymayan
kiqi, iki avdan bir wla kadar haois cezastvla cezalanhnhr." hiikmii uyartnca, bu hiikme
uymayan kiqilerin, haklannda gerekli adli iqlemler takdir ve ifa edilmek iizere adli
makamlara bildirilmesine.
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ilge Umumi Hrfzrssrhha Kurulum rrzca,5442 sayir il idaresi Kanunu'nun 32lQ maddesi ve 1593

sayrlr Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyannca, 0l.LO.zOzO tarihinde

oybirlili ile karar verilmiqtir.
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