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Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdİt etmeye devam eden ve
çin
'Sağlık
Örgütü tarafindan PANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-l9) salgrnından
Dünya

ülkemizi ve vatandaşımızl korumak ve salgının yayılmasını engellemek için İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu,
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26.Maddesine istinaden toplaıımış olup, mezkur kaııunun27. ve
72, madde|eri kapsamında aşağıdaki karar alınmıştır.
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin
olarak stirdi.irülebilmesi içİn alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesi elzemdir. Bu ÇerÇevede
içişleri Bakanlığının 30.05.20 20 tarlhve 8558 sayılı Genelgeleri doğrultusunda 3 |.05.2020 tarih ve 2020/53
savılı İl Hıfzıssİhha Kurul Kararı ile şehirlerarası toplu ulaşım araç|arıy|a (uçak, tren, otobüs vb.) YaPılacak
seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin YaPılması
zoİunluluğu getİrilmişti. Ancak uygulamada şehirlerarası yolcu taşımacılığl yapan bazı fırma|arın zanıan
zamanuu tuİala riayet etmedikleri gelen şikayetlerden anlaşılmış olup aşağıdaki tedbirlerin alrnması zaruri
hale gelmiştir:
1: şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafindan her türlü
biletleme işlemi (internet telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodu taleP
edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacaktır.
2. şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da Yolcuların HES kodu
kontrol edilecek, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaŞılan Yolcular araÇ|ara
binebileceklerdir.
3. Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde; Covid-l9 tanılı Ya da
temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirim ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine
ve sağlık kuruluşlarına yapılacaktır.
4. Baştatrafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerimizce HES kodu olmaksızın bilet satıŞı YaPılmamasr
ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araç|ara yolcu alınmaması hususları etkin Şekilde
denetlenecektir.

denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satıŞı YaPan firmalara Mülki
Makamlar tarafindan gerekli idari para cezası uygulanacak olup HES kodu olmaksızın Yolcu kabul
eden araçlar ise 10 gün süre ile seferden men edilecektir.
6. Denetimler .orr"r.rdu Covidl9 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan Şehirlerarası
toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişiler İçişleri Bakanlığının 11.09.2020 tarih ve
sayılı Ginelgeleİi dogrultusunda ve 11.og.zOZO tarih ve 2O2O/l02 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararr
izolasyona tabi tutulacaktır.
çeİçevesind. vuıiıiı.çİ belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu
Konu hakkında g"."tıi hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen ÇerÇevede eksiksiz
bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun
282. maddesi g"rİgir.. idari para cezasr verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri
gereğince işlem-yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmaslna,
Oybirliği ile karar verildi.
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