T.C.
YOZGAT VALİLİĞİ
İL HIFZISSIHHA KURUL TOPLANTISI

KARAR TARİHİ

: 19.03.2021

KARAR NO

:15

KARAR KONUSU : HES Kodu Sorgulaması

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 19.03.2021 tarihinde Yozgat Valisi Sayın Ziya POLAT
başkanlığında il genelinde Koronavirüs (Covid-19) Salgını hakkında alınacak tedbirler
kapsamında olağanüstü toplanmıştır.
Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak, salgının
yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal
izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak 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 Kurulumuzca alınan;













2020/64 nolu karar ile Halı Saha Tesislerine girişte HES kodu sorgulanması,
2020/70 nolu karar ile Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları bina girişlerinde HES kodu
sorgulanması,
2020/74 nolu karar ile Şehirler Arası Otobüslerde Hes Kodu zorunluluğu ,
2020/75 nolu karar ile Köy Yerleşim Yerlerine Gelen Satıcılara Hes Kodu Zorunluluğu,
2020/75 nolu karar ile Tüm şoför ve şoför yardımcılarına Hes Kodu Zorunluluğu (şehir
içi , şehirler arası toplu taşıma araçları ,taksi, işçi, personel ve öğrenci servislerini kullanan
şoför ve yardımcılarına HES Kodu Zorunluluğu,
2020/75 nolu karar ile İnsanların Alışveriş Yaptığı Tüm İşyerlerinde (AVM, lokanta,
kafe, kafeterya, konfeksiyon, kırtasiye, market , mağazalar, ayakkabıcı vb.) işyeri sahibi,
yönetici, çalışanlara Hes Kodu Zorunluluğu,
2020/78 nolu karar ile Konaklama Tesislerinde Hes Kodu Zorunluluğu,
2020/79 nolu karar ile Şehir içi Toplu Ulaşımda Hes Entegrasyonu ve Hes Kodu
Sorgulanması,
2020/ 84 nolu karar ile Şehir İçi Toplu Ulaşım Hes Entegrasyonu,
2020/ 87 nolu karar ile Pazar esnafı ve çalışanlarına Hes Kodu Zorunluluğu,
2020/93 nolu karar ile AVM girişlerinde çalışan ve müşteriler için Hes Kodu Zorunluluğu
2021/11 nolu karar ile B1, B2, D1 ,D2, D4 yetki belgesi eki taşıt belgesinde bulunan toplu
taşıma araçlarında Hes Kodu Zorunluluğu ,




2021/8 nolu karar ile Halı Saha, Yüzme Havuzu vb. Tesislere Girişlerde HES Kodu
Zorululuğu,
02.03.2021 tarih 3514 sayılı İçişleri Bakanlığı’nın Genelgesine İlişkin SIKÇA
SORULAN SORULAR’da Genelge ile restoran açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak
şekilde %50 kapasite ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışması öngörülen lokanta,
kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi tüm yeme-içme yerlerine
girişte tüm müşterilerin HES kodu sorgulamasının yapılması zorunluluğu
getirilmiştir.

Bunlara ilave olarak İlimiz genelinde 22.03.2021 tarihinden itibaren ;
1- 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) yapıldığı yerlerin girişlerinde ilgili kurum ve kuruluşça belirlenen
denetim personeli tarafından HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğunun
getirilmesine,
a) HES kodu olmayanlara ilgili kurum ve kuruluşça belirlenen denetim personeli
tarafından HES kodu alma konusunda yardımcı olunmasına ve HES kodu
olmayanların kontrollerinin TC Kimlik numarası üzerinden yapılmasına,
b) HES kodu kontrolünde HES kodu Riskli olanların gerekli bildiriminin kolluk
kuvvetleri ve sağlık kuruluşlarına yapılmasına,
c) İlgili kurum ve kuruluşları denetlemekle yükümlü olan denetim görevlileri
tarafından denetimler esnasında ; ilgili kurum ve kuruluşun HES kodu sorgulaması
uygulamasını gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin kontrolünün sağlanmasına ,
2- İnsanların Alışveriş Yaptığı Tüm İş Yerlerinde HES Kodu Sorgulanması
2020/75 nolu karar ile ; insanların alışveriş yaptığı tüm iş yerlerinde (AVM, lokanta,
kafe, kafeterya, konfeksiyon, kırtasiye, market , mağazalar, ayakkabıcı vb.) iş yeri sahibi,
yönetici, çalışanlara HES kodu zorunluluğu getirilmişti. İnsanların alışveriş yaptığı
tüm iş yerlerinde (lokanta, kafe , kafeterya ,tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi
gibi tüm yeme-içme yerleri, konfeksiyon, kırtasiye, market , kasap, bakkal,
mağazalar, ayakkabıcı , kuyumcu, döviz bürosu vb.) iş yerine girişte ; iş yeri sahibi
veya iş yeri sahibinin belirlediği personel tarafından HES kodu kontrollerinin
yapılması zorunluluğunun getirilmesine,
a) HES kodu olmayanlara iş yerinde belirlenen denetim personeli tarafından HES
kodu alma konusunda yardımcı olunmasına ve HES kodu olmayanların
kontrollerinin TC Kimlik numarası üzerinden yapılmasına,
b) HES kodu kontrolünde HES kodu Riskli olanların bildiriminin kolluk kuvvetleri ve
sağlık kuruluşlarına yapılmasına,
c) İlimiz genelinde uygulanan dinamik ve tematik denetimlerde ; her iş alanı için
görevlendirilmiş denetim personeli tarafından
yapılan denetimler esnasında, iş

yerlerinin HES kodu sorgulaması uygulamasını gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin
kontrolünün sağlanmasına ,
3- Banka, kahvehane, 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, kütüphane, spor salonları ve spor merkezleri vb. alanların girişlerinde iş yeri
sahibi veya iş yeri sahibinin
belirlediği personel tarafından HES kodu
kontrollerinin yapılması zorunluluğunun getirilmesine,
a) HES kodu olmayanlara iş yerinde belirlenen denetim personeli tarafından HES
kodu alma konusunda yardımcı olunmasına ve HES kodu olmayanların
kontrollerinin TC Kimlik numarası üzerinden yapılmasına,
b) HES kodu kontrolünde HES kodu Riskli olanların bildiriminin kolluk kuvvetleri
ve sağlık kuruluşlarına yapılmasına,
c) İlimiz genelinde uygulanan dinamik ve tematik denetimlerde ; her iş alanı için
görevlendirilmiş denetim personeli tarafından yapılan denetimler esnasında, iş
yerlerinin HES kodu sorgulaması uygulamasını gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin
kontrolünün sağlanmasına ,
4- Şehir içi Toplu Ulaşımda Hes Entegrasyonu ve Hes Kodu Sorgulanması
2020/79 nolu karar ile;
Başta belediyeler olmak üzere ilgili diğer kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen her
türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan seyahatlerde
kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri
ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli
entegrasyonların sağlanması, Covid19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı
durumunda olan vatandaşlarımıza ait varsa kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının
izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınması, Covid-19 tanılı ya da
temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen
şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin tespit edilmesi halinde
gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için
İçişleri Bakanlığı aracılığıyla (e-İçişleri sistemi üzerinden elektronik olarak) ilgili
Valilik/Kaymakamlıkla paylaşılması kararı alınmıştı.

2020/84 nolu karar 5. Madde ile;
Şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile HES entegrasyonunun sağlanmasına yönelik
çalışmaların hızlandırılmasına ve çalışmaların şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile HES
entegrasyonunun sağlanmasına ilişkin temel usul ve esaslara dair hükümlerin yer aldığı
İçişleri Bakanlığının 18.10.2020 tarihli Koronavirus Ek Tedbirleri konulu
Genelgesinin ekinde gönderilen (Ek-1) doğrultusunda yürütülmesi kararı alınmıştı.

a) İlimiz genelinde tüm toplu ulaşım araçlarında (taksi, dolmuş, köy dolmuşu, minibüs,
otobüs, öğrenci ve çalışan servisleri vb.) ; araç şoför ve şoför yardımcıları
tarafından HES kodu kontrollerinin yapılmasına,
b) HES kodu olmayanlara ilgili araç şoför ve şoför yardımcıları tarafından HES
kodu alma konusunda yardımcı olunmasına ve HES kodu olmayanların
kontrollerinin TC Kimlik numarası üzerinden yapılmasına,
c) HES kodu kontrolünde HES kodu Riskli olanların bildiriminin kolluk kuvvetleri
ve sağlık kuruluşlarına yapılmasına,
d) İlimiz genelinde uygulanan dinamik ve tematik denetimlerde görevlendirilmiş
denetim personeli tarafından yapılan denetimler esnasında, HES kodu sorgulaması
uygulamasının gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin kontrolünün sağlanmasına ,
5-Pazar Yerleri ve Hayvan Pazarlarında Hes Kodu Sorgulaması
a) İlimiz genelinde pazar yerleri ve hayvan pazarlarına girişte zabıtalar tarafından
HES kodu sorgulamasının yapılmasına,
b) HES kodu olmayanlara zabıtalar tarafından HES kodu alma konusunda yardımcı
olunmasına ve HES kodu olmayanların kontrollerinin TC Kimlik numarası
üzerinden yapılmasına,
c) HES kodu Riskli olanların bildiriminin kolluk kuvvetleri ve sağlık kuruluşlarına
yapılmasına,
6-İl ve İlçe Giriş ve Çıkışlarında Hes Kodu Sorgulanması
a) İlimiz genelinde il ve ilçe giriş ve çıkışlarında ve mutat yerlerde yapılan trafik
kontrolleri ve genel uygulamalarda; kolluk kuvvetleri tarafından denetimler
esnasında HES kodu sorgulamasının yapılmasına,
b) Denetimler esnasında HES kodu olmayanlara ilgili kolluk kuvveti tarafından HES
kodu alma konusunda yardımcı olunmasına ve HES kodu olmayanların
kontrollerinin TC Kimlik numarası üzerinden yapılmasına,
c) Denetimler esnasında HES kodu Riskli olanların bildiriminin sağlık kuruluşlarına
yapılmasına,
7- Organize Sanayi Bölgesinde HES Kodu Sorgulaması
a) Organize sanayi bölgesinde bulunan tüm işletmeler ve çalışma yerlerine girişte;
her bir işletme ve çalışma yerinin belirlediği denetim personeli tarafından HES
kodu sorgulamasının yapılmasına,
b) HES kodu olmayanlara ilgili denetim personeli tarafından HES kodu alma
konusunda yardımcı olunmasına ve HES kodu olmayanların kontrollerinin TC
Kimlik numarası üzerinden yapılmasına,
c) HES kodu Riskli olanların bildiriminin kolluk kuvvetleri ve sağlık kuruluşlarına
yapılmasına,
Usulüne göre alınan ilan ve tebliğ edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru
görülenlerin eylemleri başka bir suç unsuru oluşturmuyorsa, alınan kararlara uymayanlara
/işyerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi ve Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi
gereğince idari para cezası uygulanması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza

Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

