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Sayı : 38591462-010.07.03-2021-879
Konu : İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No:21

15.03.2021

Sirküler No: 302
Sayın Üyemiz,
İstanbul
Valiliği
İl
Sağlık
Müdürlüğü'nün
resmi
internet
sitesinde
https://www.isay.gov.tr/kurumlar/istanbul.gov.tr/il_Hifzissihha_Meclis_Karari_No_21.pdf yayınlanan, Ek'te
sunulan İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No:21'de özetle;
Covid-19 tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin toplumdan izole edilmesinin koronavirüs
salgınıyla mücadelede üzerinde durulması gereken önemli hususlardan biri olduğu, bu doğrultuda koronavirüs
bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek
izolasyona tabi tutulmalarının temin edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığınca "Hayat Eve Sığar (HES)"
uygulamasının getirildiği,
Bu hususa ilişkin İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan; 30.05.2020 tarih ve 48 No.lu karar ile
şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak seyahatlerde bilet satış işlemleri sırasında, 11.09.2020 tarih
ve 88 No.lu karar ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınması esnasında, 18.09.2020
tarih ve 92 No.lu karar ile Valilik, Kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro
II. Bölge Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlükleri ve İlçe Tapu Müdürlüklerine randevu talepleri öncesi ve bu
kurumlara girişlerde, 30.09.2020 tarihli ve 94 No.lu karar ile şehir içi toplu ulaşım araçlarında HES
entegrasyonu, 30.09.2020 tarihli ve 95 No.lu karar ile tüm konaklama tesislerine girişte, 01.12.2020 tarih
ve 110 No.lu karar ile alışveriş merkezlerine girişte, 02.03.2021 tarih ve 14 No.lu karar ile HES kodu
kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme-içme (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı
vb.) yerlerinde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğunun getirildiği,
Bunlara ilave olarak İstanbul genelinde 15.03.2021 tarihinden itibaren;
1-Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının girişlerinde HES kodu kontrollerinin yapılması
zorunluluğunun getirilmesine,
2-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi/özel okul ve kurumlara girişlerde; Sağlık Bakanlığı ve
Milli Eğitim Bakanlığı arasında sağlanan entegrasyon ile oluşturulan ve Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim
Sistemleri (MEBBİS) üzerinden ve ayrıca, anlık olarak SMS yolu ile risk durumu takibi yapılan öğretmen,
öğrenci ve personeller dışında kalan kişiler ve ziyaretçiler için HES Kodu kontrollerinin yapılması
zorunluluğunun getirilmesine,
3-Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları
ile birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dâhil kişilerin bir araya
gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin (kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek
azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere) girişlerinde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğunun
getirilmesine,
4-Kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonu,
dernek lokali, lunapark, tematik parklar, berber, kuaför, güzellik salonu güzellik merkezleri, hamam, sauna
ve masaj salonu, kaplıca, nikâh salonu, düğün salonu, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor
salonları ve spor merkezlerinin girişlerinde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğunun getirilmesine,
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanuna göre Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanmıştır.
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Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi
bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil
eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılmasına karar verildiği belirtilmektedir.
Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,
İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter

Ek:İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 21 (2 sayfa)
Dağıtım:
Gereği:
- Tüm Üyeler (WEB sayfası ve e-posta ile)
- Türk Armatörler Birliği
- S.S. Gemi Armatörleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi
- GİSBİR (Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği
Derneği)
- VDAD (Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği)
-TÜRKLİM ( Türkiye Liman İşletmecileri Derneği)
- KOSDER (Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği)
- ROFED (Kabotaj Hattı Ro-Ro ve Feribot İşletmecileri
Derneği)
- Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.
- UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet
Üretenleri Derneği)
- TAİS (Türk Armatörleri İşverenler Sendikası)
- TÜRDEF (Türkiye Denizcilik Federasyonu)
- İMEAK DTO 14,31,38,39,45,46 ve 48 No’lu Meslek
Komitesi Başkan ve Üyeleri
- S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu ve Turizm Mot. Taş.
Koop.
- S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Koop.
- S.S. Avrasya Deniz Taş. Turz. Hiz. İnş. San. ve Tic. Aş.
- Beyden Deniz Ulaşım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
- S.S. Boğaziçi Yolcu ve Tur. Den. Mot. Taş. Koop.
- S.S. Tarihi Mavi Haliç Dolmuş Deniz Motorlu
Taşıyıcılar Kooperatifi
- S.S. İstanbul Kartal Maltepe Bostancı Adalar Yük Taş.
ve Gemi Serv. Den. Motorlu Taş. Koop.
- İstanbul Turistik Yüzer Tesis İşletmeleri Derneği
- İstanbul Turizm İşl. Ticari Motor Yatlar Derneği
- OR-TUR (Ortaköy Turistik Yolcu Taşımacılığı
Derneği)
- S. S. Bebek Ticari Yatlar ve Yolcu Taşımacılığı
- Tüm Yat Limanları ve Kruvaziyer Liman İşletmeleri

Bilgi:
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
- İMEAK DTO Şube Başkanları
- İMEAK DTO Meslek Komite Başkanları
- İMEAK DTO Meclis Üyeleri
- Deniz Turizmi Çalışma Grubu
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T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Sayı : E83362133050.01.04
Konu : İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 21
KARAR
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 11.03.2021 Perşembe günü saat 09:00'da Vali Yardımcısı Niyazi
ERTEN başkanlığında toplanmıştır.
Koronavirüs salgınıyla (Covid-19) mücadele kapsamında toplum sağlığını korumak, salgının
yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek amacıyla
pek çok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
Bilindiği üzere; Covid-19 tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin toplumdan izole
edilmesi koronavirüs salgınıyla mücadelede üzerinde durulması gereken önemli hususlardan biridir. Bu
doğrultuda koronavirüs bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı
durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalarının temin edilmesi amacıyla Sağlık
Bakanlığınca “Hayat Eve Sığar (HES)” uygulaması geliştirilmiştir.
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan; 30.05.2020 tarihli ve 48 No.lu karar ile şehirlerarası
toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak seyahatlerde bilet satış işlemleri sırasında, 11.09.2020 tarihli ve 88
No.lu karar ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınması esnasında, 18.09.2020
tarihli ve 92 No.lu karar ile Valilik, Kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve
Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlükleri ve İlçe Tapu Müdürlüklerine randevu talepleri
öncesi ve bu kurumlara girişlerde, 30.09.2020 tarihli ve 94 No.lu karar ile şehir içi toplu ulaşım
araçlarında HES entegrasyonu, 30.09.2020 tarihli ve 95 No.lu karar ile tüm konaklama tesislerine
girişte, 01.12.2020 tarihli ve 110 No.lu karar ile alışveriş merkezlerine girişte, 02.03.2021 tarihli ve 14
No.lu karar ile HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme-içme (lokanta,
restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) yerlerinde HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu
getirilmişti.
Bunlara ilave olarak İlimiz genelinde 15.03.2021 tarihinden itibaren;
1- Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının girişlerinde HES kodu kontrollerinin yapılması
zorunluluğu getirilmesine,
2- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi/özel okul ve kurumlara girişlerde; Sağlık Bakanlığı
ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında sağlanan entegrasyon ile oluşturulan ve Milli Eğitim Bakanlığı
Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden ve ayrıca anlık olarak SMS yolu ile risk durumu takibi yapılan
öğretmen, öğrenci ve personeller dışında kalan kişiler ve ziyaretçiler için HES Kodu kontrollerinin
yapılması zorunluluğu getirilmesine,
3- Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst
kuruluşları ile birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dâhil kişilerin
bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin (kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı
anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere) girişlerinde HES kodu kontrollerinin
yapılması zorunluluğu getirilmesine,
4- Kahvehane, kıraathane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun salonları, bilardo
salonu, dernek lokali, lunapark, tematik parklar, berber, kuaför, güzellik salonu güzellik merkezleri,
hamam, sauna ve masaj salonu, kaplıca, nikâh salonu, düğün salonu, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri,
kütüphane, spor salonları ve spor merkezlerinin girişlerinde HES kodu kontrollerinin yapılması
zorunluluğu getirilmesine,

Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada
herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara
uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve
konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli
adli işlemlerin başlatılmasına,
Karar verilmiştir.

