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Sayın İSMAİL AY

SMS Kodu �le onay vereceğ�n�z Evde COVID-19 Hastası/Temaslısı İzlem (Karant�na) B�lg�lend�rme ve
Onam Formu �le Aydınlatma Metn� Aşağıdak� bölümlerden er�şeb�l�rs�n�z.

Evde COVID-19 Hastası/Temaslısı İzlem
(Karant�na) B�lg�lend�rme ve Onam Formu
COVID-19 hastası (kes�n vaka/olası vaka) / hasta temaslısı olarak değerlend�r�ld�n�z. Mevcut kl�n�k
durumunuz hastaneye yatmanızı gerekt�rmed�ğ� �ç�n sağlık ek�b�nce evde �zlem�n�ze karar ver�lm�şt�r. Evde
kl�n�k durumunuzun tak�p ed�leb�lmes�, hastalık bel�rt�ler� görüldüğünde veya mevcut bel�rt�lerde değ�ş�kl�k
olduğunda veya genel sağlık durumunuzda b�r bozulma gerçekleşt�ğ�nde erken müdahale yapılab�lmes� ve
hastalığın topluma yayılımının engellenmes� amacıyla 14 gün süreyle evde �zlem�n�z ve �zolasyon/karant�na
altında bulunmanız gerekmekted�r.

Bu kapsamda yapmanız gerekenler ve uymanızı bekled�ğ�m�z kurallar aşağıda yer almaktadır;

14 günlük sürede evde kalmanız gerekmekted�r.
Evde bulunduğunuz 14 günlük süre �ç�nde a�le hek�m�n�z/saha ek�pler� tarafından telefon �le sağlık
durumunuz tak�p ed�lecekt�r. Hastalık bel�rt�ler�nde kötü yönde herhang� b�r değ�ş�kl�k olması veya
genel sağlık durumunuzda kötüleşme olması durumunda 112’y� arayarak durumunuz hakkında b�lg�
ver�n�z ve tıbb� yardım �stey�n�z.
Eve z�yaretç� kabul etmey�n�z. Başka k�ş�/k�ş�ler �le aynı ortamı paylaşmak zorunda kaldığınız
durumlarda mutlaka tıbb� (cerrah�) maske takınız.
Evdek� k�ş�lere bulaşma r�sk�n� önlemek �ç�n mümkünse farklı b�r odada, mümkün değ�l �se �y�
havalanan b�r odada oturunuz. Odadak� d�ğer k�ş�lerden en az 1 metre uzakta olunuz ve ağız ve
burnunuzu tam kapatacak şek�lde tıbb� (cerrah�) maske takınız, masken�n nemlenmes� hal�nde yen�s�
�le değ�şt�r�n�z.
Bakım �ht�yacınız olup s�ze bakım ver�lmes� gerekl� �se, bakım veren k�ş� tıbb� maske takmalıdır.
Evde yaşayan d�ğer k�ş�ler kend� sağlık durumlarını tak�p etmel� ve herhang� b�r bel�rt� ortaya çıkması
durumunda sağlık kurumuna başvurmalıdır.
Eller�n�z� sık sık su ve sabunla yıkayınız.
Öksürme veya hapşırma sırasında b�r mend�lle (terc�hen kağıt mend�lle) ağzınızı kapatınız.
Kullanılmış mend�ller� ağzı kapalı ve del�k olmayan naylon poşetlere koyarak ağzını kapatınız, �k�nc�
b�r naylon poşet �çer�s�nde çöpe atınız, eller�n�z� yıkayınız.
K�ş�sel eşyalarınızı başkaları �le paylaşmayınız, ev halkı �le bardak, tabak, havlu g�b� eşyaları ortak
kullanmayınız; eğer kullanmanız gerek�rse bu eşyaları su ve sabunla/deterjanla yıkayınız.
Kullandığınız kıyafetler� en az 60°C'de normal deterjan �le yıkayınız.
Evde varsa ayrı tuvalet ve banyo kullanınız. Ev �ç�ndek� hareket�n�z� sınırlandırınız; tuvalet, banyo g�b�
ortak kullanılan alanları �y� havalandırmanız gerekmekted�r. Ortak kullanılan alanların sık olarak
tem�zlenmes�n� sağlayınız.

Odanızın tem�zl�ğ� esnasında eld�ven ve tıbb� maske kullanılmalıdır. Solunum yolu salgıları veya vücut
çıkartıları �le k�rlenm�ş olması mümkün olan tüm yüzeyler�n sulandırılmış çamaşır suyuyla (1:100 normal
sulandırmada) tem�zlenmes� gerekmekted�r. Eğer dökülme saçılma g�b� yoğun şek�lde k�rlenme olursa,
k�rlenen alan 1:10 normal sulandırmada çamaşır suyu �le tem�zlenmel�d�r.

%10'luk çamaşır suyundan (Sodyum h�poklor�t Cas No: 7681-52-9)  çamaşır suyu çözelt�s� hazırlama
oranları:

1/10'luk çamaşır suyu hazırlanışı: 1 ölçü çamaşır suyu +9 ölçü su (5000-6000 ppm klor açığa çıkarır)

1/100'lük çamaşır suyu elde etmek �ç�n prat�k olarak 10 l�tre su �ç�ne 1 küçük çay bardağı çamaşır suyu
konulur.

nagihan.biceroglu
Vurgu



07.10.2020 COVID-19 Hastası/Temaslısı İzlem (Karant�na) B�lg�lend�rme ve Onam Formu

https://hsys.sagl�k.gov.tr/Mob�l/Mob�lOnay?q=Vy9�3SvMJ1yMvLK4yE9UlfAkg+A3mzEpbcUbsw5s9dg= 2/4

Evde �zlem, �zolasyon/karant�naya �l�şk�n olarak yukarıda bel�rt�len tal�matlara uyacağımı taahhüt eder�m.
.…./…/2020

B�lg�lend�rme Yapanın B�lg�lend�rme yapılanın

Adı Soyadı     Adı Soyadı

S�c�l No :……………………… T.C K�ml�k No :……………

İmza: İmza:

Tal�matlara Aykırı Hareket Etmem Durumunda;

1593 sayılı Umum� Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282 nc� maddes�nde yer alan “Bu Kanunda yazılı olan yasaklara
aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, f��ller� ayrıca suç oluşturmadığı takd�rde, �k�yüzell�
Türk L�rasından b�n Türk L�rasına kadar �darî para cezası ver�l�r.” hükmü gereğ� hakkımda 2020 yılı güncel
*3.150 TL.(üçBİN YüZELLİ TüRK LİRASI) �dar� para cezası uygulanacağı,

     *Kes�n, olası veya temaslı olunması neden�yle sadece k�ş�n�n kend� sağlığını değ�l başkalarının sağlığını
da doğrudan tehd�t etmes� karşısında aşağı hadden uzaklaşılarak �dar� yaptırım üst hadden bel�rlenm�şt�r.

Yetk�l�ler�n uyarısına rağmen tal�matlara uymama konusunda ısrar etmem durumunda1593 sayılı
Umum� Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282 nc� maddes�nde yer alan �dar� para cezasının tekrar uygulanacağı
ve evde �zlem�n/�zolasyonun/karant�nanın sonlandırılarak yetk�l�lerce bel�rlenecek yerde (hastane,
çadır vb.) �zolasyon/karant�na alınacağım,
Yetk�l�lerce bel�rlenecek yerde (hastane, çadır vb.) �zolasyon/karant�na uygulamasına aykırı
davranmam durumunda �se; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun “Bulaşıcı hastalıklara �l�şk�n tedb�rlere
aykırı davranma” başlıklı 195 �nc� maddes�nde yer alan “Bulaşıcı hastalıklardan b�r�ne yakalanmış
veya bu hastalıklardan ölmüş k�msen�n bulunduğu yer�n karant�na altına alınmasına da�r yetk�l�
makamlarca alınan tedb�rlere uymayan k�ş�, �k� aydan b�r yıla kadar hap�s cezası �le cezalandırılır.”
hükümler� kapsamında hakkımda Cumhur�yet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı,

 

HUSUSUNDA TARAFIMA BİLGİLENDİRME YAPILMIŞ OLUP BU BİLGİLENDİRME
SONRASINDA EVDE İZLEM/İZOLASYON/KARANTİNA UYGULAMASINI KABUL
EDİYORUM.

EVDE İZLEM/İZOLASYON/KARANTİNAYA İLİŞKİN TALİMATLARA UYACAĞIMI TAAHHüT
EDERİM.

AKSİ DURUMDA EVDE İZLEMİN/İZOLASYONUN/KARANTİNANIN SONLANDIRILARAK
YETKİLİLERCE BELİRLENECEK YERDE (hastane, çadır vb.) İZOLASYON/KARANTİNA
UYGULAMASINI ve DİĞER YAPTIRIMLARI AçIKçA BEYAN VE KABUL EDİYORUM.           

.…./…/2020

 

………………………………………………………………………………….  

Yukarıdak� alana k�ş� kend� el yazısı �le “OKUDUM ANLADIM ONAYLIYORUM” yazarak
�mzalayacaktır. (Bu Onam Formu b�r nüshası yetk�l�lerde, d�ğer� �lg�l�de kalacak şek�lde �k� nüsha
hal�nde hazırlanır.)
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B�lg�lend�rme Yapanın B�lg�lend�rme yapılanın

Adı Soyadı     Adı Soyadı

S�c�l No :……………………… T.C K�ml�k No :……………

İmza: İmza:

Aydınlatma Metn�
Bu Aydınlatma Metn�, 6698 sayılı K�ş�sel Ver�ler�n Korunması Kanunu'nun ("KVK Kanunu") 10 uncu
maddes� uyarınca hazırlanmıştır.

Ver� Sorumlusunun K�ml�ğ�

Bu uygulamada �şlenen k�ş�sel ver�ler�n�z bakımından ver� sorumlusu T.C. Sağlık Bakanlığı'dır.

K�ş�sel Ver�ler�n İşlenme Amaçları

Bu uygulamada aşağıda yer alan k�ş�sel ver�ler�n�z şu amaçlarla �şlenmekted�r:

K�ml�k ver�s�: TC K�ml�k Numarası, ad, soyad b�lg�ler� k�ml�ğ�n�z�n doğrulanması amacıyla
�şlenmekted�r.
İlet�ş�m ver�s�: Tarafınızca beyan ed�len adres ve telefon numarası b�lg�s� �le İç�şler� Bakanlığı
tarafından gel�şt�r�len MERNİS �le entegre çalışan Bakanlığımız K�ml�k Paylaşım S�stem�nde (KPS)
bulunan adres b�lg�ler�n�z, ayrıca y�ne beyana dayalı olarak elde ed�len b�r yakınınıza a�t telefon
numarası b�lg�s�; kamu sağlığının korunması ve koruyucu hek�ml�k süreçler� kapsamında gerekl�
�zolasyon ve tedav� süreçler�n�n yürütülmes�, s�ze ulaşılmayan hâllerde �let�ş�m b�lg�ler�n� verd�ğ�n�z
yakınınız üzer�nden b�lg� alınab�lmes� amacıyla �şlenmekted�r.
Temaslı b�lg�s�: Eğer COVID-19 poz�t�f tanısı konulmuş b�r vaka �sen�z, temaslı olduğunuz k�ş�ler�n
bel�rlenmes� �ç�n b�r�nc� derece yakınlarınızın k�ml�k ve adres b�lg�ler�, aynı �ş yer�nde çalıştığınız
k�ş�ler�n k�ml�k ve adres b�lg�ler�, ayrıca temas ett�ğ�n�z hek�m�n k�ml�k ve adres b�lg�s�, kamu
sağlığının korunması ve koruyucu hek�ml�k uygulamaları kapsamında �şlenmekted�r.
Sağlık ver�s�: Eğer COVID-19 poz�t�f tanısı konulmuş vaka �sen�z B�lg�sayarlı Tomograf� (BT)
görüntünüz ve PCR test sonucunuz, COVID-19 poz�t�f temaslısı �sen�z semptom b�lg�ler�n�z (ateş,
öksürük vs), kamu sağlığının korunması, koruyucu hek�ml�k, tıbb� teşh�s, tedav� ve bakım
süreçler�n�z�n yürütülmes� amaçları �le �şlenmekled�r.

K�ş�sel Ver�ler�n Aktarımı

İzolasyon kurallarına uyumun denetlenmes� amacıyla k�ml�k ve konum b�lg�ler�n�z İç�şler� Bakanlığına;
COVID-19 poz�t�f olmanız durumunda kanınızdan tem�n ed�lecek plazmaların COVID-19 poz�t�f tanısı
konan d�ğer hastaların tedav�s�nde kullanılması amacıyla k�ml�k, konum ve sağlık ver�ler�n�z �se Kızılay’a
aktarılmakta; ayrıca kamu sağlığının korunması ve koruyucu hek�ml�k kapsamında, COVID-19 poz�t�f veya
temaslısı olup olmadığınız b�lg�s�, sağlık h�zmet� almak üzere g�tt�ğ�n�z ve g�r�ş yaptırdığınız özel sağlık
kuruluşları �le ün�vers�te hastaneler� tarafından Bakanlığımız s�stemler� üzer�nden doğrulanab�lmekted�r.

K�ş�sel Ver� Toplamanın Yöntem� ve Hukuk� Sebeb�

K�ş�sel ver�ler�n�z tarafımızca yönelt�len sorulara vereceğ�n�z cevaplarla otomat�k olmayan yollarla veya bu
uygulama aracılığı �le otomat�k yollarla elde ed�lmekte olup, KVK Kanununun 6 ncı maddes�n�n üçüncü
fıkrası uyarınca kamu sağlığının korunması, koruyucu hek�ml�k, tıbbî teşh�s, tedav� ve bakım h�zmetler�n�n
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yürütülmes�, sağlık h�zmetler� �le f�nansmanının planlanması ve yönet�m� amacıyla, sır saklama yükümlülüğü
altında bulunan k�ş�ler veya yetk�l� kurum ve kuruluşlar tarafından �şlenmes� hukuk� sebeb�ne dayanarak
�şlenmekted�r.

 

İlg�l� K�ş�ler�n Hakları

KVK Kanunu'nun 11 �nc� maddes�nde yer alan haklarınızı, KVK Kanunu'nun 13 üncü maddes� �le Ver�
Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebl�ğ'�n ("Ver� Sorumlusuna Başvuru Tebl�ğ�") �lg�l�
hükümler� uyarınca Bakanlığımıza başvuru yapmak suret�yle kullanab�l�rs�n�z.

Ver� Sorumlusuna Başvuru

KVK Kanunu’nun 13 üncü maddes� uyarınca yapacağınız yazılı başvuruları "T.C. Sağlık Bakanlığı,
Ün�vers�teler Mahalles�, 6001. Cadde, No:9, Çankaya, Ankara" adres�ne; Kayıtlı Elektron�k Posta (KEP) �le
yapacağınız başvuruları �se "sb@hs01.kep.tr" adres�ne �leteb�l�rs�n�z.


