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  İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 22.03.2021 günü Vali Muammer EROL başkanlığında 
“Koronavirüs tedbirleri  gündemi ile toplanarak; 
 

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 en 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 Meclisimizce HES kodu sorgulamasının zorunlu olması için almış 

olduğumuz daha önceki kararlarımıza ilave olarak;  
 

 
 İlimiz genelinde 23.03.2021 tarihinden itibaren; 

 
1-Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının girişlerinde fotoğraflı kimlik belgesi teyiti ile HES 

kodu kontrollerinin ateş ölçümü ile birlikte 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 fotoğraflı 
kimlik belgesi teyiti ile HES Kodu kontrollerinin ateş ölçümü ile birlikte  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 Valilik/Kaymakamlıklara bilgi verilerek 
düzenlenecek organizasyonlarda (kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda 
bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere) girişlerinde fotoğraflı kimlik belgesi 
teyiti ile HES kodu kontrollerinin ateş ölçümü ile birlikte 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 fotoğraflı kimlik belgesi teyiti ile 
HES kodu kontrollerinin ateş ölçümü ile birlikte yapılması zorunluluğu getirilmesine, 

 
5- İl merkezi ve ilçe giriş çıkışlarında fotoğraflı kimlik belgesi teyiti ile HES kodu 

kontrollerinin ateş ölçümü ile birlikte  yapılmasına, 
 
6- İDO ile Yalova’ya gelişlerde bir emniyet bir de sağlık personelinden oluşan ekip 

görevlendirmesinin yapılmasına, bu ekip tarafından gemide bulunan yolcuların ateşlerinin 
ölçülmesine ve fotoğraflı kimlik belgesi teyiti ile HES kodu kontrollerinin yapılmasına, 

 
7- Tüm yeme içme yerleri, AVM.ler, zincir marketler, pazaryerlerine girişlerde fotoğraflı 

kimlik belgesi teyiti ile HES kodu kontrollerinin ateş ölçümü ile birlikte yapılmasına,  
 
 
8-  Taksicilerin müşterilerine ateş ölçümü ve  fotoğraflı kimlik belgesi teyiti ile HES kodu 

kontrollerini yapmalarına, 
 
9- İlimiz merkezinde bulunan Kafeler Sokağı olarak bilinen Huzur Sokağı ve Barış 

Sokağının giriş ve çıkışlarına bariyer konarak giriş ve çıkışlarda Belediye ve kolluk güçlerince ateş 
ölçümü ve fotoğraflı kimlik belgesi teyiti ile HES kodu kontrollerinin yapılmasına 

 
10-Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde market ve AVM otoparklarının 

kapalı tutulmasına, 
 
11-Temaslı bilgilerini doğru vermeyen kişilerin tespit edilmesi halinde haklarında idari ve 

adli yaptırım uygulanmasına, 
 
12- Banka-PTT gibi işyerlerinde oluşabilecek kalabalığı önlemek için şube ve hizmet 

verilecek nokta sayısının arttırılması, mümkün olduğunca söz konusu işyerlerinde randevu ve/ 
veya uzaktan erişim ile işlemlerin yapılmasının sağlanmasına, 

 
13- Önümüzdeki bahar ve yaz aylarında artması beklenen seracılık faaliyetleri için teması 

azaltacak gerekli önlemlerin alınmasına, 
 
14-Vatandaşlara yönelik olarak Belediye tarafından Kovid 19 hastalığı hakkında 

bilgilendirme amaçlı duyurular, bilboardlar, bilgilendirme broşürlerinin Türkçe, İngilizce, Arapça 
olarak yaptırılmasına bu bilgilendirmelerde Sağlık Bakanlığı https://covid19.saglik.gov.tr/ web 
adresinde yayınlanan afiş broşür ve bilgilendirmelerin kullanılmasına, 

 
15- Ev ziyaretlerine katılacak kişi sayısını sınırlandırmak için gerek denetim ekiplerince 

gerekse filyasyon ekiplerince bina ve evlerde görülen kalabalıkların tespit edilmesi halinde gerekli 
idari yaptırımların uygulanmasının sağlanmasına, 

 
16- Emniyet ile işbirliği halinde pozitif vakaların görüldüğü hanelerin karantina altına 

alınması ve filyasyon ekiplerince filyasyona gidildiğinde o hanede pozitif bir kişi olduğuna dair 
apartmanların ortak kullanım alanına uyarıcı nitelikte duyurular asılmasına,  

  
 
 
 
 



17- Denetim ekiplerinde yer alan personeller için İl Özel İdaresi ve İlçe Belediyelerince 
denetimler sırasında kendilerini belli edecek özel kıyafet yaptırılmasına, 23.03.2021 tarihinden 
itibaren tüm denetim ekiplerinin sahada aktif olarak denetim yapmalarına, kurum amirleri tarafından 
denetim  için görevlendirilen personellerin denetime aktif olarak katılım sağlayıp sağlamadığının 
takip edilmesine, katılmayanlar hakkında da gerekli idari işlemlerin yapılmasına, 

 
18- Düğün, nişan, nikah merasimi gibi toplanmalar için Valilik ve Kaymakamlıklardan bu tür 

organizasyonlarda İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün ilgili  genelgeleri 
doğrultusunda izin alındıktan sonra uyulması gereken kuralların yazılı olarak kişilere tebliğ edilerek 
yapılmasına, 

 
19- Kızılay’ın, bünyesindeki aktif gönüllü gençler ve hanımlar grubundan oluşturacağı 

ekiplerle özellikle evlere yapılacak bilgilendirme ve uyarı maksatlı denetimler gerçekleştirip 
sonucunu Valilik ve Kaymakamlıklarla paylaşmasına, 

 
20- Bulaş riskini azaltmak maksadıyla; Okul Müdürlerince öğrencilerin ders dışında bir 

araya gelmelerinin önlenmesine, velilerin okul içinde veya okul bahçelerinde bir araya gelmelerinin 
önlenmesine, öğrencilerin okulun açık olduğu saatler içerisinde okul bahçesi dışına 
çıkartılmamasına 

 
21- Apartman ve site yöneticilerinin, kalabalık ev ziyaretleri ve site içinde değişik amaçlarla 

toplanmaları önlemeleri amacıyla uyarılmalarına, kolluk güçlerince bu yerlerde denetimler 
yapılmasına, 

 
 

 
 
Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi 

gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri 

gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 

195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda; 

 

           Oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Başkan              Üye         Üye 

    Muammer EROL                Mustafa TUTUK          Dr. Emrah ERAY 

   Vali            Yalova Belediye Başkanı         İl Sağlık Müdürü 

 

 

 

 

     Üye       Üye           Üye 

Hv. Tbp. Alb. Oğuz OKUL          Dr. Abdülaziz YENİYOL            Ümit YILMAZ 

  Garnizon Komutanlığı            İl Milli Eğitim Müdürü             İl Çevre ve Şehircilik Müdürü 

 

 

 

 

     Üye       Üye          Üye 

      Suat PARILDAR                     Uzm. Dr. Recep HACI                  Uzm. Dr. Orhan ÇALIK 

İl Tarım ve Orman Müdürü      Yalova Dev. Hast. Başhekimi         Yalova Merkez TSM Başkanı 

 

 

 

 

      Üye               Üye              

 Uzm. Dr. Taciser GÜLEÇ             Ecz. Erdoğan ÇOBAN 

         Serbest Tabip     Serbest Eczacı 

 

 


