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iı,çn HIF,ZISSIHHA KURULU KARARI

İlÇe .Hıfzıssıhha Kurulu l9,|0.2O20 tarihinde Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp
ARSLANKOYLU Başkanlığında toplanmıştır.

, Koronavirüs salgınının etkileri ve vaka artışları tüm Dünyada halen devam etmekte
olı"ıP özellikle Avrupa _kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı, birçok Avrupa
ülkesinde kiŞilerin toplu olarak bir araya gelmemelerine yönelik yeni tedbirlerin alındğı
görülmektedir.

Ülkemizde de koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından
oluŞturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın
YaYılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal halat
döneminin temel Prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yan1 sıra salginın seyri
ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gireken ek
kurallar ve önlemler belirlenmekte ve uygulamaya geçirilmektedir.

Koronavirüs salgınıyla mücadeleJe geline,İ uşu*unrn Sağlık Bakanlığı ile birlikte
değerlendirilmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine İçişlerİ Bakanlığının
|8.10.202(i tarih, l7I74 sayılı yazı|an ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 7i nci
maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1.7Gün7Konu7Denetim:

Karar No
karar Tarihi

19 P

:75
: I9ll0l2020

19 Ekim Pazartesi gününden
ayrı konuda tüm ilçemizde genel

en üst

itibaren öniimüzdeki 7 gün boyunca aşağıda belirtilen 7
denetimlerin yapılmasına yönelik gerekli planlama ve

icra edilmesi
TARİH AÇIKLAMA

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri
başta
olmak ılzerc kafe, restoran gibi yeme içme
mekönları

20 SALI Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı
yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul
servisleri dahil) ile havalim anıl gar l otogat

bi
2l ÇARŞAMBA sanayi bölgeleri başta olmak üzere

toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme vb.

Organize

ile servisleri
PERŞEMBE22 Tanılı ya da temaslı olması nedeniyle

izolas tabi tutulan ki
23 CUMA AVM'ler, caıni ve mescitler, halı

tesisleri
24 CUMAR Vatandaşlarımızln kalabalıklar halinde

bulunabildikleri kamuya açık alanlar (cadde,
sokak, park ve bahçeler, piknik alanları,



pazary erleri, sahiller vb. )

PAZAR B erber/kuaför/güzel l ik merkezleri, internet
kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, düğün
v el v ey a nik6h salonları, lunaparMematik
parklar

Etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede olacak şekilde planlanacak ve uygulanacak
denetim faaliYetlerinde, denetim ekiplerinin her bir iş kolu yadamek6nın uzmanlıkülgisi göz
önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarİ 1koııuk, yerel yönetimler] illi-lçe
müdlirlükleri vb.), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının teınsilciİerinden oİrşu.uk
şekilde belirlenmesi esastır.

2. Anons ve Duyuruların Etkinliği;
Gerek belediYelerin, kolluk araçlarının sesli duyuru sistemleri ile camilerden yapılan

anonslar, gerekse diğer iletişim vasıtalarıyla (televi zyon, radyo, gazete, sosyal meoya giui;
yapılan paylaşımlar sonucunda vatandaşları*rrın ozelıiklemaske kullanma konusundaki telkin
veYa Çağrılara önemli ölÇüde riayet ettikleri değerlendirilmektedir. Maske kullanımı
konusundaki hassasiYetin aynı şekilde korunmasınrn yun1 sıra fiziki mesafe kuralı konusunda
da duyarlılığın arttırılması gerekmektedir.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı
öngörüldüğünde fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tİm mekAnlarda uyulmaiı
gereken bİr kural olduğu, kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı
aÇısından risk oluŞturduğu ve kapalı yerlerin sık sık havalandırılmaş gerektiği hususlarının her
türlü duyuru vasıtas ıyla vatandaş lar ımıza hatırlatılması büyük önem tİşımakİadır.

Bu amaÇla aŞağıdaki duyuru metninin yukarıda belirtilen vasıtalarla belirli aralıklarla,
camilerden ise öğle ve yatsı namazından sonıa anons edilmesi sağlanacaktır.

" Kıy metli v atan daş larımız ;
Salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok

dikkatli olmalıyıı
S ay gıde ğ e r h emş er ilerimiz,
Sonbahara girdİk, kq yaklaşıyor, Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun

arttığı alanlarda Jİzİkİ mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. §algınİa hepimiz
birbirimize karş ı s or umluy uz. İnş.altah birlikte b aş aracağız,''

3. Temaslı Bildiriminin Önemi;
Salgınla mücadelenin temel unsurlarından birisi olan "filyasyon" çalışmalarının sağlıklı

bir Şekilde Yürütülebilmesi için tanı konulmuş vatandaşlarımızın yakın dönemde temaslı
oldukları kiŞiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem
taşımaktadır.

Covid19 tanısı konulan kişilerin temaslısı oldukları kişilerle ilgili bilgileri eksik/gerçeğe
aYkırı Şekilde vermeleri durumunda gerekli idari ve adli işlemlerin yapılması 1rsrş
24,09.2020 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve 2020188 İl Hıfzıssıhha kurul kararımızla
kamçoyuna bildirilmişti.

Son dönemlerde temaslı bildirim oranlarında düşüş olduğu, birinci derece yakınlar
dışında temaslı bildiriminde isteksizlik yaşandığı görülmektedir.

Salgmın yayılımının önlenmesi açısından Covidl9 tanısı konulan kişilerin gerçeğe
aYkırı, eksik, Yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara
iliŞkin Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli İşlemlerin başlaalması
mutlaka sağlanacaktır.



!. §elılr İç^i Tg_plu.Ulaşım HE§ Entegra§yonu;
29,09,2020 tarihli İÇiŞleri Bakanhğı G;r.İ;;;|"zozoı89 il Umumi Hıfzıssıhha Kuru,kararı ile, her türlü Şehii iÇi toplu ulaşım. 4r":o, İoroutır, körüklü oroutı, vb) yapılanseYahatlerde kullanılmak üzere fuişiy. cızel hale'g.tİrıı.ış 

'.ı.ttioniııul,llı 
seyahat kartsistemleri ile Sağlık Bakanlığı riuvut ir,: _i;İ-?İİEs; ,ygrıu.u.i-'urur,rdu gereklientegrasyonların sağlanması konusunda gerekli t,,i. uırrrrştr.

Buna rağmen baŞta büYükŞehirleİolmak tirİİ-İLrbelediyelerce Sağlık Bakanlığı ileHES entegrasYonu saglarunasına yönelik çuırşr*Ü,n yeteİince hızlİ yürütulmediği,uygulamad a bazı hususlarda tereddütler yaşandığı görülmektedir.
Şehir iÇi toPlıı ulaŞım sistemleıllı" 

1ıEİ."İ"gr;;;"rrnun sağlanmasına ilişkin temelusul Ve esaslara dair hükümler Ekl' de belirtiĞİ çerçevede yürütülmeli ve gereklientegrasyonlar bir an ewel sağlanmalıdır.
Diğer yandan;
5' 02 Kasım 2020 Pazartesi gününden itibaren olmak ilçemiz genelindeki tüm KamuKurumlarına ve düğünlere HES toaİ İle giriş y;,İ;*k';;.'
6' İlÇemizde bulunan kıraathane, ırİr. ,İ.'gİuİ"cı*ce yerlerinin kapanış saati 02 Kasım2020 tarihi İtibari ile saat 24:00 oıarak uygulanacaktır.
7' Mahalle denetim ekiPlerince, yapılan izolasyon denetimlerinin; her gün değişiksaatlerde Ve aynı adrese gün içinde in arı<iı )u^u"aİa"İ"tİm şeklinde yapılması sağlanacaktır.

.,o,, o.|;.',İ,İT;ffiT:ffi',:İ;#o1,İ''" "r.ıı'gii. gli gr"au, *.rui ,*u.iiri, o,ş,rJu Ju
9' Salgında gelinen aŞamada;.. sağlık personeli tarafından ytirütülen filyasyonÇalıŞmalarına destek amacı iı; ttı. iıç.Ğrd. K;;;;k"mlar ve ilçe Sağlık Müdürlerikoordinesinde araÇ Planlamasıyuprıİf go.t., a.rC;"şr" yerel yönetimler olmak üzere tümKamu Kurumlarınca saglanacakar. 

f §

10' İlÇe Milli.Eğitim Müdürlüğü tarafından,,filyasyo_n ekiFlerinde gönüllü olarak görev
]lffi[#l',f,, 

öğretıninlerin tespit- edilerek İı;-s'"İı,t vuatırıtığtın.'uiıgi vermesi

Konu hakkında gerekli hassasiyetin. gösterilerek uygulamada herhangi bir aksaklığameYdan verilmemesine ve mağduriyete neaen oıunmamuyna, alınan kararlaia uymayanlaraUmumi Hıfzıssıhha Kanununtin ilğü madd.ı..i_g.r.ğ;;e idari işlem tesis edilmesine vekonusu suÇ teŞkil eden davranışıarJııiştin Ttirk C;;;il;rnunun l95. maddesi kapsamındagerekli adli işlemlerin başlatıl*urrnu, '

1593 saYılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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YEREL YÖNETİMLERİN HES KODU SORGULAMA SÜREÇLER|

YerelYönetimler tarafından HES kodu ile risk durumu sorgulama kapsamında öncelikle Sağlık
Bakanlığı'na baŞvurarak protokol işlemlerinintamamlanmasıve sonrasında HES Kodu Sistemlerine
entegrasyonun tamamlanmasl gerekmektedir. HES kodu ile risk durumu sorgulama süreçlerinde Yerel
yönetimler tarafından ya pılması gereken işlemler aşağıda sıra lanmıştır;

1. Şehir iÇitoPlu ulaŞım araç|arından faydalanmak isteyen kişilerin, öncelikle HES kodlarının toplu
ulaŞım sırasında kullandıkları elektronik/akıllı seyahat kartlarına, kart sahibine ait TC Kimlik
Numarası/Pasaport Numarası ve H(S Kodu bilgilerinin tanımlanması sağlanacaktır,

2. HES Kodu ile eŞleŞtirilmiş ve bnlık sorgulamaya uygun sistemleri olan yerelyönetimler için;
a. HES Kodu kaYıtlı kiŞilerden, sadece toplu ulaşım hizmetini almış kişi için anlık olarak HES kodları

sorgulanır. "RİsKLi" olduğu sistem tarafından tespit edilen kişiler Yerel Yönetimler tarafından hiçbir ek
bildirime gerek kalmaksızın cezai yaptırımlar uygulanmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından otomatik
olarak İÇiŞleri Bakanlığına iletilecektir. Yerel yönetimlerin sistemleritarafından sadece "RisKLi" kişilerin
toPlu ulaŞım kullanımına ilişkin detay bilgileri (hat numarası, kullanım zamanı vb.) Sağlık Bakanlığı
sistemine ayrıca kaydedilecektir.

3. Yerel Yönetimlerin elektronik sistemleri veya altyapıları anlık olaİak sorgulamaya uygun değilse
veya teknik olarak yetersiz ise;

i. ıırs kodu kayıtlı kişiler için, sadece o güne ait toplu ulaşım hizmetini almış kişilerin HEs kodları
sorgulanır, "RİSKLİ' olduğu sİstem tarafından tespit edilen kişiler yereI yönetimler tarafından hiçbir ek
bildirime gerek kalmaksızın cezai yaptırım|ar uygulanmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından otomatik
olarak İçişleri Bakanlığına iletilecektir.

b. HES kodunun teknik veya herhangi bir sebeple alınama.dığı durum|arda, sadece o güne ait toplu
ulaŞım hizmetini almıŞ kiŞilerin TC Kimlik Numarası ya da pasaport Numarası sisteme gönderilir.
"Riskli" olduğu sistem tarafından tespit edilen kişiler yerel yönetimler tarafından hiçbir ek bildirime
gerek kalmaksızın cezai yaptırımlar uygulanmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından otomatik olarak
İçişleı,i Bakanlığına iletilecektir.

c. HES kodunun teknik veya herhangi bir sebeple alınamadığı durumlarda TC Kimlik Numarası ya
da pasaport Numarası kişi bazında en fazla günde bir defa kullanım bilgisi ile birlikte sağlık eakanliğı
sistemlerine gün sonunda elektronik ortamda toplu olarak gönderilecektir. "RisKLİ,, oldugu sistem
tarafından tesPit edilen kişiler Yerel Yönetimler tarafından hiçbir ek bi|dirime gerek kalmaksızın cezai
YaPtıııımlar uYgulanmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından otomatik olarak içişleri Bakanlığına
iletilecektir.

4. KiŞiselleŞtirilemeyen seyahat kartı (TC kimlik/pasaport ve/veya HES Kodu ile kart bilgilerinin
eŞleŞtirilmesi YaPılmamıŞ Veya teknik olarak yapılamayan) kullanım|arında veya beyan usulü kontrol
durumlarında ilgiIi görevlilerce;

a. Hayat Eve sığar Mobil uygulaması üzerinden vatandaşın HEs koduna ait karekod okutularak
risk d ı.ırumu sorgula naca ktır.

b. Karekod olmadığı durumda vatandaşa ait HES Kodunun Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması
üzerinden girilerek risk durumu sorgulanacaktır. 

, ,

c. Sorgu sonucu "RiSKLi" çıkan kişilerin toplu ulaşım hizmetinden faydalandırılmayacaktır.
5. Yerel Yönetimler tarafından anlık ve/veya gün sonunda toplu ulaşım hizmetini g gün kullanan

kiŞilerin HES kodlarının sorgulanması sonucu sistemin tespit ettiği "RisKLi" kişilere uygulanan cezai
YaPtlrımln hangi hat, durak veya kullanım zamanına ait detay bilgilerinin ispat yükümlülüğü yerel
yönetimlere ait olacaktır
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6. Vatandaşların kart kişiselleştirme (TC Kimlik Numarası/Pasaport Numarası ve HES Kodu ile kart

bilgileı:inin eşleştirilmesi), HES Kodu kullanım süreçlerive HES kodu alım süreçleri (2023 SMS, e-Devlet

Kapısı ve Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden) hakkında yoğun kullanılan yerlerde, duraklarda ve

araçlaııda görsel (afiş, video, ilan vb.) ve yazılı araç|arla bilgilendirilecektir.

z. ihtiyaç duyulması halinde yerel yönetimler, güncel ve detaylı bilgiye

https:l/https:/lhavatevqsigar.saqJih.gov.trladresinde yer alan "Kurumsal Entegrasyon" bö|ümünden,

hesdFste[@sag!ik.gov.lr e-posta adresinden veya 0850 477 0 477 nolu HES Çağrı Merkezi telefonundan

u laşa biIecektir.
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