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ilee ulnsslHHA KURUL KARARIARI

ilge Hrfzrssrhha Kurulu 3OlOgl2O2O Qargamba giinti saat 15:00'da Abana Kaymakamt Tarrk

Bufira SEyHAN Bagkanh[rnda aga[rda adr, soyadr, unvant ve imzalart bulunan iiyelerin katrltmr ile

toplanllarak agaf,ldaki kararlar altndt.

GUNDEM :

1- Konaklama Tesislerinde "Hayat Eve slf,ar (HESr kodu sorgulamasl.

KARARLAR :

igerisinde bulundufumuz kontrol][i sosyal hayat doneminin temel prensipleri olan temizlik,

maske ve mesafe kurallannrn yanr srra tiim ig kollarr ve yaSam alanlan igin belirlenen tedbirlere

uyulmast salgrnla miicadelenin baSartst agtstndan biiyiik 6nem arz etmektedir'

Ote landan, koronavirus salglnryla miicadelede hastalrk tanlst konulmug ya da temaslt

durumdaki kigilerin toplumdan izole edilmesi de bu siireg Uzerinde durulmasl gereken en onemli

hususlardan biridir. Bu dofirultuda bulagma riskinin aza]trlmasr ve hastakk tantst konan ki5iler ile

temasl durumdaki kigilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalannt temin edilmesi amacryla

saHrk Baka nh[rnca "Hayat Eve Srf,a r (H ESr uygulamast geligtirilmigtir.

7L.Og.zOzo tarih ve 126 sayrh Abana ilge Hrfzlssrhha Kurulumuz karan ile gehir igi ve

Sehirlerarasl toplu ulagrmda HES kodu sorgulamast yaprlmast zorunlulu$u getirilmiStir'

Gelinen agamada HES kodu kontrolu uygulamasr baktmtndan 30.09.2020 tarihinden itibaren

konaklama tesisleri igin;
L- Herhangi bir ayrrm olmaksrzrn (6zel-kamu, turizm igletme belgeli/belgesiz, ruhsat,"':1

idare gibi) tiim konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vE)

mti$erileiden Hayat Eve Sr[ar (HES) uygulamasr kodu istenmesi ve gerekli sorgulama

ya prldrktan sonra konaklama tesisine m0gterinin kabul edilmesine,

Z- HES kodu sorgulamasrnrn m0gterilerin konaklama tesisine kabul0 strastnda yaptlmast,

yaprlan sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanrlr ya da temash

otmayan) ki5ilerin tesise kabul iSlemlerinin gergekleStirilmesine,

3- Ll74sayilt Kimlik Bildirme Kanunu'nun 2 inci ve ek 1 inci maddesi h0k0mlerine gore

konaklama tesislerince genel kolluk kuwetlerine bildirilen mi.igteri bilgilerinin, ilgiligenel

kolluk kuweti birimince Sa$rk Bakanlrfr ile saflanan veri entegrasyonu gergevesinde

Covid-19 tanrsr konulma ya da temash olma durumuna gore de sorgulanmaslna,

4- Gerek konaklama tesisine kabuliine gerek genel kolluk kuwetlerince yaprlan sorgulama

gerekse konaklama sgresi esnaslnda Covid-19 tantst konuldufu ya da temash oldugu

tespit edilen kigilerle ilgili olarak 11.09.2020 tarih ve 126 sayrh ilge Hrfzrssrhha Kurul

Karalmrz ile SaElk Bakanh$r Salgrn Yonetimi ve Qalrgma Rehberinin 87.2 numarah

bdliimii hiikiimlerine g<ire gerekli ig ve i5lemlerin yerine getirilmesine,

Bu gergevede Covid-l9 tanrsr konuldu$u ya da temaslt olduf,u tespit edilen kiSilerle ilgili

olarak;
- Covid-19 tanrsr konulan ya da temashst olduflu anlaSrlan miigterilerin, K0lt[ir ve

Turizm Bakanlfi/nrn L2.O8.2O20 tarih ve 583885 saytlt Genelgesi ile Safiltk

Bakanl!/nrn 11.09.2020 tarih ve 14810 sayrh Genelgesi ile getirilen "GtivenliTurizm

Sertifikas/' uygulamast gerefi olugturulan "misafir izolasyon odalarlnf'

yerlegtirilmesine,
- Misafir izolasyon odalannrn saylca yetersiz kaldrfr durumlarda ise Kaymakamh$tmtzca

Bakanlk Genelgeleri ve Salgrn Qahgma Yonetimi ve QahSma Rehberi'nin htikiimleri

qT" 
ttru'rak gerekri tedbirrerin'""';;



ig

bulunan

Bu karar htikiimlerine ybnelik gerEeklegtirilen denetimler sonucunda HES kodu

sorgulamasr yaprlmaksrzrn veya sorgulama sonucuna gore kabul edilmemesi gereken

milgterilerin konaklamasrna izin veren konaklama tesislerinin ilCe Hrfzrssrhha Kurul Karart

do[rultusunda Kaymakamh$tmrzca 10(on) giin siire ile faaliyetten men edilmesine,

bu kararlarrn ilgili kurum ve kuruluglara gOnderilmesine, karar gerefiince gdrevi

kurum ve kurutuglar taraftndan uygutamanrn takip edilmesine, altnan kararlara

uymayan kigilere ve igletmelere Umumi Hrfzrssthha Kanunu'nun 282'nci maddesigereiince idari para

cezasl verilmesi bagta olmak Uzere aykrnlrfirn durumuna 96re Kanunun ilgili maddeleri geref,ince iSlem

yaprlmasrna, konusu sug tegkil eden davrantglara iligkin Ti,irk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi

kapsamrnda gerekli adli i5lemlerin baglatrlaca[t hususuna oy birlifi ile karar verildi.

ASLAN


