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IL HIFZISSIHHA KURUL KARARI
Qankrrr il Hrfzrssrhha Kurulu Vali Abdullah AYAZ Bagkanhfrnda, a9afrda isim ve imzalan
bulunan iiyelerin katrhmr ile Valilik toplantr salonunda toplanmrgtrr.
igerisinde bulundu[umuz kontrollii sosyal hayat ddneminde, Koronavirtis (Covid-19) salgrnr
ile miicadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallanntn yanl slra her bir
faaliyet alanrlig kolu igin ahnmasr gereken <inlemler ayfl ayfl belirlenerek bu kural ve tedbirler
gergevesinde faaliyetlerin siirdiirtilmesi safilanmaktadrr.

Bu kapsamda;

Gelinen agamada HES kodu kontroli.i uygulamasr bakrmrndan 30.09.2020 tarihinden itibaren
konaklama tesisleri igin de aga[rdaki tedbirlerin ahnmasr kararlagtrrrlmrgtrr.

l-

Herhangi bir ayrrm olmaksrzrn (6zel, kamu, turizm igletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare
gibi) ttim konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.)mi.igterilerden Hayat
Eve Sr[ar (HES) uygulamasr kodu istenmesi ve gerekli sorgulama yaprldrktan sonra konaklama
tesisine mi.iqterinin kabul edilmesine,
2- HES kodu sorgulamasrnrn miigterilerin konaklama tesisine kabulti strastnda yaptlmast, yaprlan
sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanrh ya da temaslt olmayan) kiqilerin tesise
kabul iglemlerinin gergeklegtiri lmesine,
3-1774 sayrh Kimlik Bildirme Kanununun 2'nci ve ek l'inci maddesi hiikiimlerine g<ire konaklama
tesislerince genel kolluk kuvvetlerine bildirilen miigteri bilgilerinin, ilgili genel kolluk kuvveti
birimince Sa$rk Bakanhfr ile saflanan veri entegrasyonu gergevesinde Covidl9 tantst konulma ya da
temash olma durumuna grire de sorgulanmasrna,
4- Gerek konaklama tesisine kabul gerek genel kolluk kuvvetlerince yaprlan sorgulama gerekse
konaklama stiresi esnasrnda Covidl9 tanrsr konuldu[u ya da temash oldu[u tespit edilen kigilerle ilgili
olarak igiqleri Bakanhfir'nn 02.06.2020 tarih ve 8680 sayrh genelgesi ile il umumi Hrfzrssrhha
Meclisinin 04.06.2020 tarih ve 34 sayrh karan ve igigleri Bakanh[r'nrn 11.09.2020 tarih ve 14810
sayrlr Genelgeleri ile Safihk Bakanh[r Salgrn Yiinetimi ve Qahqma Rehberinin "Konaklama
Tesislerinde Almmay Gereken Onlemler" baqhkh maddesinin 87.2 numaralt bciliimii hiikiimlerine
grire gerekli ig ve iglemlerin yerine getirilmesine, Bu gergevede Covidl9 tantst konuldufiu ya da
temash oldugu tespit edilen kigilerle ilgili olarak Covidl9 tanrsr konulan ya da temashsr oldufu
anlaqrlan miiqterilerin, Ktilti.ir ve Turizm Bakanhgrnrn 12.08.2020 tarih ve 583885 saytlt Genelgesi ile
igigleri Bakanh[r'nrn 01.07.2020 tarih ve 10507 sayrh ilgi genelgesi ve il umumi Hrfzrssrhha
Meclisinin 02.07.2020 tarih ve 50 sayrh kararr ile getirilen "Gi.ivenli Turizm Sertifikast" uygulamasr
gere[i olugturulan "misafir izolasyon odalarma" yerleqtirilmelerine, Misafir izolasyon odalartntn
saylca yetersiz kaldr$r durumlarda ise Vali/Kaymakamlar tarafindan ilgili Bakanhk Genelgeleri ile
Salgrn Ydnetimi ve Qahqma Rehberinin hiikiimleri 96z ciniinde bulundurularak gerekli tedbirlerin
ahnmasrna,

5-Bu Genelge hiiki.imlerine y<inelik gergekle$tirilen denetimler sonucunda HES kodu sorgulamast
yaprlmaksrzln veya sorgulama sonucuna gcire kabul edilmemesi gereken mi.igterilerinin konaklamastna
izin veren konaklama tesislerinin illitge Umumi Hrfzrssrhha Kurulu kararr do[rultusunda ilgili
Valilik/Kaymakamhkga 10 gtin stire ile faaliyetten men edilmesine,

6-igiqleri Bakanh[rnrn 02.10.2020 tarihli ve 16230 saytlt Genelgesi gere[ince; 02.10.2020
tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar siyasi partiler harig olmak izere, sivil toplum
kuruluglan, kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluqlarr ve iist kuruluglart, birlikler ve kooperatifler
taraftndan di.izenlenecek olan etkinl iklerin erte lenmesine,
Konu hakkrnda gerekli hassasiyetin gristerilerek uygulamantn yukartda belirtildi[i gergevede
eksiksiz bir qekilde yerine getirilmesinin saf,lanmast, altnan kararlara uymayan vatandaqlara Umumi
Hrfzrssrhha Kanununun 282'nci maddesi gerelince idari para cezasi, verilmesi, aykrrrh[rn durumuna
g<ire Kanunun ilgili maddeleri gerefince iglem yaprlmasl ve konusu sug tegkil eden davranrqlara iligkin
Ti.irk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iqlemlerin baqlatrlmasrna,
Oy birlifiiyle karar verilmiqtir.
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