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iı,çn UMUMİ HIFZIsSIHHA KURUL KARARI

İlÇemiz Hıfzıssıhha Kurulu 03.10.2020 tarihinde saat l0:00,da Vali yardımcısı, Taşköprü
KaYmakam V, Ünal KILIÇASLAN baŞkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzalan bulunan
kurul üYeleri katılımıyla toplanarak, gündemdeki konular karara bağlanmıştır.
cÜN»rcıvı:

İüimizde Koronovirüs (Kovid-l9) salgını ile mücadele kapsamında, il Hıfzıssıhha Kurulu
l02, l03 ve 105 No'lu Kararları doğrultusunda, kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla
mücadelede İlÇemizde Koronavirüs (Kovid-l9) ile ilgili alınacak ek tedbirler ile fatura tahsilat ve
abonelik iŞlemleri Yapılan işletmelerde HES kodu kontrolü uygulamasını görüşmek.

KARARLAR:
Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme,

sosYal izolasYonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma
amacıYla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın
talimatlar ı doğrultusunda birçok tedbir kararı al ınarak uygulamaya geçiri lm i ştir.

Bilindiği üzere DünYada halen Kovid-l9 salgını ve vaka artışları devam etmekte olup özellikle
AvruPa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı görülmektedir. Birçok Avrupa ülkesinde
kiŞilerin toPlu olarak bir arayagelmelerine yönelik yeni kısıtlamalara gidilmektedir.

Ülkemizde de iÇerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan
temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler grız ontınde
bulundurularak haYatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.

Bu çerçevede, İl İdaresi Kanunu'nun l l/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,n un 27 ve
7 2' nci maddeleri kapsam ında;

1- ilimizin 31.07.2020 tarihli ve 89 sayılı Hıfzıssıhha Kurul kararı doğrultusunda İlçemiz
04/08/2020 tarih ve 49 sayılı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile evde izolasyona alınan Kovid_
19 tanılı Ya da temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon şartlarına uymalarının
sağlanması amacıYla "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulmuş, yİn" i|imiz 14.08.2020
tarihli ve 94 saYılı Hıfzıssıhha Kurul katarımızdoğıultusunda İlçemiz 17/08/20İOtarih ve 54 sayılı İlçe
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde
uYgulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde Mahalle Denetim
EkiPleri teŞkil edilmiŞ, 15109/2020 tarih ve 60'nolu sayılı ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı mız
doğrultusunda da koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan
kişilerin izolasyon
verilmiştir.

tahsis ed i len yurVpansiyonlarda tamamlatı lmasına karar
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Gelinen aŞamada Kovid-l9 tanısı konulan hastalanmızın temaslılarına ilişkin olarak bazı
durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi
verilmemesi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişiİerin (temasta olunmadığı
halde farklı sebePlerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi) temasİı kişiler olarak bildirdikleri
tespit edilmiştir.

Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından birisi olan "filyasyon" çalışmalarının sağlıklı bir
Şekilde Yürütülebilmesi iÇin tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında
en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır.

Bilindiği üzere Türk Ceza Kanunu'nun 206'ncı maddesi ile "bir resmi belgeyi düzenlemek
Yetkisine sahiP olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis
veYa adlİ Para cezası ile cezalandırılacağı" hükme bağlanmıştır. Salgınla mücadelede temel Kanun
olan l593 saYılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun27 nci maddesinde isell/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının
halk sağlığını korumak amacıyla hastalığın ortadan kaldırılmasına yönelik ön1emlerin uygulanmasını
sağlayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu bağlamda Kovid-l9 tanılı hastalar tarafindan temaslı kişiler hakkında yapılan eksik veya
Yanıltıcı veYa gerÇeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak bu tür eylemler içerisinde bulunanİar
hakkında Türk Ceza Kanunu'nun206'ncı maddesi gereğince işlem tesis edilmesine,

KaYmakamlığımızca uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, gerçeğe aykırı,
eksik, yanıltıcı beyanların tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu,nun ilgili maddeleri
gereğince idari iŞlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanunu'nun206'ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

2-
A- Koronavirüs salglnıyla mücadelede hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı durumundaki

kiŞilerin toPlumdan izole edilmesi üzerinde durulması gereken önemli hususlardan biridir. Bu
doğrultuda bulaŞma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumdaki kişilerin
tesPit edilerek izolasyona tabi tutulmalarını temin edilmesi u-u",yİu Sağlık Bakanlığınca ,,Hayat Eve
Sığar (HES)" uygulaması getirilmiştir.

İlimizin |1.09.2020 tarihli ve 99 Nolu Hıfzıssıhha Kurul kararı doğrultusun da i|çemiz Umumi
Hıfzıssıhha Kurulunca 15/0912020 tarih ve 60 No'lu Karar ile Sağlık Ükanlıgı ..Kovid_l9 Salgın
Yönetimi ve ÇalıŞma Rehberi" hükümleri doğrultusunda şehirleraĞı yolcu taşimacılığı amaçh ier
türlü toPlu ulaŞım aracıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde gerek biİetleme gerekse araca
alınma sırasında HES kodu sorgulaması yapılmasını mtiteakip herhanğ bir riski bulJnmayanların
(tanılı veya temaslı durumda olmayan) seyahat edebilmeleri mümkündür.

Benzer Şekilde Şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan yolcu taşımacılığında da HES koduna
göre kişilerin takibinin sağlanması önem arz etmektedir.

Bu amaçla:
A.l. Başta belediyeler olmak üzere ilgili diğer kurum/kuruluşlar tarafından

yürütülen/yürütülecek her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan
seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale elektroniVakıllı seyahat kart sistemleri ilegetirilmiş
Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanmasına,

A.2. Şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılması durumunda elektronik/akıllı seyahat
kart sistem lerinin ki şisel leştiri lmesi amacıyla gerekli çalışmalara başlanılmasına,

A.3. Kovid- tanısı konu|an ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara ait
kişiselleştirilmiş
kartların

hastalığı
uygulamasına geçildiğinde izolasyon süresi boyunca bu kişilere ait
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A,4, Kovid-l9 tanılı Ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisinebildirilmesine rağmen Şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandıgı tespİt edilen kişilerin bilgileri. serekliidari YaPtırımların uYgulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulmrr,'i;;;"İç;İı3.İ"İİlİrrı,e,
aracılığıYla (e-İÇiŞleri sistemi üzerinden eljaronik oİuru1.) paylaşıldığında Kaymakamlığımızca ilgililerhakkında adli ve idari işlemlerin başlatılmasına,

B- Gelinen aŞamada HES kodu kontrolü uygulaması bakımından 30.09.2020 tarihindenitibaren konaklama tesisleri için de aşağıdaki tedbirleİin alınması g"..k-ıştİ..B,l, Herhangi bir aYrlm olmaksızın (özel-kamu , turizm işİetme beİgeli/belgesiz, ruhsat verenidare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pu*iyon, misafirhane, kamp vb.) müşterilerden
lJaYut Eve Sığar (HES) uYgulaması kodu istenmesine ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonrakonaklama tesisine müşterilerinin kabul edilmesine,

B,2, HES kodu sorgulamasının müŞterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılmasına,yapılan sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerintesise kabul işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
B,3, 1774 saYılı Kimlik Bildirme Kanunu'nun 2'nci ve Ek l,inci maddesi hükümlerine görekonaklama tesislerince genel kolluk kuwetlerine bildirilen müşteri bilgilerinin, ilgili genel kollukbirimince Sağhk Bakanlığı ile sağlanan veri entegrasyonu çerçevesinde Ğvid-l9 tanısı konulması ya

da temaslı olma durumuna göre de sorgulanrnurrnİ,
B,4, Gerek konaklama tesisine kabul, gerek genel kolluk kuwetlerince yapılan sorgulama,gerekse konaklama süresi esnasında Kovid-l9 tanısı konulduğu ya da temaslı oıarg, tespiiedilen

kişilerle ilgili olarak 05/06/2020 tarihli ve 3l Nolu ve 15/09/2020 tarihve 60 No,lu Hıfzıssıhha Kurulkararlarımız ile SağJık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberİnin ,,Konaklama Tesislerinde
Alınması Gereken Önlemler" başlıklı maddesinin 87.2 numİralı bölümü hükümlerine göre gerekli iş ve
işlemlerin yerine getirilmesine,

Bu ÇerÇevede Kovid-l9 tanısı konulduğu ya da temaslı olduğu tespit edilen kişilerle ilgili
olarak;

-Kovid-l9 tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşterilerin, Kültür ve TurizmBakanlığının 12.08.2020 tarih ve 583885 sayılı GenJgesi iİe 02.07.İ020 tarihli ve 82 Nolu ilHıfzıssıhha Kurul kararı doğultusunda alınan 14/07/2020 tarih ve 44 No,Iu İı|e umumi Hıfzıssıhha
Kurul karurımız ile getirilen o'Güvenli Twizm Sertifikası" uygulaması geregİ oluşturulan ..misafir
izolasyon odalarına" yerleştirilmelerine,

-Misafir izolasYon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda ise Kaymakamlık tarafından
Hıfzıssıhha Kurul kararlanmız ile Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinln ııİıttimıe.İ g.ı; orİırJ.
bulundurularak gerekli tedbirlerin alınmasına,

B.5. Bu Hıfzıssıhha Kurul kararımız hükümlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler
sonucunda HES kodu sorgulaması yapılmaksızm veya sorgulama .orr.,İnu'göre kabul edilmemesi
gereken müşterilerin konaklamasına izin veren konaklama İesislerinin iü um;i Hıfzıssıhha kurulu
kararı doğrultusunda Kaymakamlığımızca lO(on) gün süre ile faaliyetten men edilmesine,

3_

Sağl ık Bakanlığı tarafından yayım lanan y azıda;
"Dünyayı tehdİt etmeye devom eden Kovİd-I9 pandemİsİne yönelİk olarak; Kovİd_I9 Bilİmset

DanıŞma Kurulu ve Sağlık Bakanlığınco ülkemizdeki ve Dünyadaki en güncel bilimsel gelişmeler ve
deneyimler takip bu kapsomdo pandeminin üIkemizdeki kontrolüne yönelik çalışmalar
yürütüImekte teknik ve protokoller yay ınlamakta ve güncellenmektedir.

Dünyodo Kovid-I9 vaka artışları devam etmektedir. Ülkemizde de Kovid-l9
vakalarının devam her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına
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alınmış olsa da önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında tüm dünyada olduğu gıbı üIkemizde deözellİkle damlacık Yolu İle bulaŞan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının ortışgösterebilmesİ beklenmektedİr. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesİnie oluşturulan Kovİd_I9
Bİlİmsel DanıŞma Kurulu, Jİzikset mesafenin korunmosının zor olacağı sivil toplum kuruluşlorı,
kamu kurumu nıtelığındekı meslek kuruluşları, bırlıkler veya kooperatiJlerin genış katılımlı
toPlantılarının YaPılmamosını ve ileri tarihe ertelenmesini önermiştir.,, denilmektedir.

Bu ÇerÇevede, Sağlık Bakanlığınm yazlsl ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı
doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, 02.10.2020 tarihinden itibaren
01,12,2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluşları ve
üst kuruluŞları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan genel kurul toplantıları dahil her
türlü etkinliklerinin ertelenmesine,

B) Koronavirüs salgınıYla mücadelede hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı durumundaki
kiŞilerin toPlumdan izole edilmesi üzerinde durulması gereken önemli hususlardan biridir. Bu
dogrultuda bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumdaki kişilerin
tesPit edilerek izolasyona tabi tutulmalarını temin edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığınca ..Hayat Eve
Sığar (HES)" uygulaması getirilmiştir.

Bu amaçla;

- Elektrik, su, doğalgaz abonelik ve tahsilat işlemlerine yönelik olarak hizmet veren kuruluşlara
ait binalara giriŞlerde "Hayat Eve Sığar" (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodu sorgulaması
YaPılmasına, sorgulama neticesinde karantina ya da izolasyon altında olması gerektiği anlaşılanların
kolluk kuwetlerine / İlÇe Sağlık Müdürlüğüne bildirilerek daha önce tespit ediıen yurtlarda ilgilinin
durumuna göre karantina ya da izolasyon altında tutulmalarına,

kararları verilmiştir. İş bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince
ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara
umumi Hıfzıssıhha kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta olmak
üzere aykırılığın durumuna göre kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç
teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun l95'inci maddesi gerekli adli

oy birliği ile karar verildi
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