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İlgi:  

 

a) Cumhurbaşkanlığının 2019/5 Sayılı Genelgesi, 

b) İçişleri Bakanlığının 11.09.2020 tarih ve E.14810 sayılı yazısı,  
c) İçişleri Bakanlığının 11.09.2020 tarih ve E.14811 sayılı yazısı, 

 

 

 

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 11.09.2020 tarihinde, Kurul Başkanı Murgul Kaymakamı Kemal BALABAN 

Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

Çin Halk Cumhuriyetinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirüs (COVİD-19), birçok ülkede ciddi can 

kayıplarına sebep olmuş ve sonucunda tüm dünyaya yayılarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak 

ilan edilmiştir. 

 

Coronavirüs (COVİD-19) salgınının ülkemize girişini engellemek suretiyle vatandaşlarımızı korumak 

sonrasında salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim Kurulu tavsiyeleri 

doğrultusunda, Cumhurbaşkanlığı koordinesinde, İlgili Bakanlıklar ve Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın 

kararları doğrultusunda İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri ile 

ilgi (a) genelge  kapsamında ilçemizde hazırlanan Pandemik İnfluenza İlçe Hazırlık ve Faaliyet Planı hükümlerine 

istinaden salgının ilçemizde yayılmasını önlemek amacıyla bir çok tedbir alınmıştır. 

 

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak 

sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesi elzemdir. Ülke genelinde yapılan 

denetimlerde ve çalışmalarda görülen bazı aksaklıkların giderilmesi için yeni düzenlemeler yapılmıştır. 

 

Bu çerçevede; 

 

1. Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan 

tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan 

kişilerin; 

 

a. Valiliklerce kendilerine tahsis edilmiş olan yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilerek izolasyon 

sürelerinin burada tamamlatılmasına, 



 

2. Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere 

değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişilerin; 

 

a. Haklarında İçişleri Bakanlığının ilgili genelgeleri çerçevesinde gerekli idari işlemlerin yapılmasına ve 

TCK 195’inci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına, 

b. Ayrıca izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu 

izolasyona tabi tutulmalarına, 

 

3. İçişleri Bakanlığının ilgi (b) Genelgesi ile şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) 

yapılacak seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin 

yapılması zorunluluğu getirilmişti. Ancak uygulamada şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmaların 

zaman zaman bu kurala riayet etmedikleri gelen şikayetlerden anlaşılmış olup aşağıdaki tedbirlerin alınması 

zaruri hale gelmiştir; 

 

a. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü 

biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodu talep 

edilmesine ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmamasına, 

b. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodlarının 

kontrol edilerek, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcuların araçlara 

binebilmelerine, 

c. Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde; Covid-19 tanılı ya da 

temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirimin ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine 

ve sağlık kuruluşlarına yapılmasına, 

d. Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerimizce HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması 

ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususlarının etkin şekilde 

denetlenmesine, 

e. Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara gerekli idari para 

cezası uygulanmasına, HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçların ise 10 gün süre ile seferden men 

edilmesine, 

f. Denetimler sonucunda Covid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirlerarası 

toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişilerin İçişleri Bakanlığının 11.09.2020 tarih ve 

14810 sayılı Genelgesi çerçevesinde Valiliklerce belirlenmiş olan yurt veya pansiyonlarda zorunlu 

izolasyona tabi tutulmalarına, 

 

 

Alınan bu kararların ilçemiz genelinde eksiksiz olarak uygulanmasına, kararlara uymayanlar hakkında İl 

İdaresi Kanununun 66’ncı maddesi, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası 

verilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi ve diğer mevzuat 

hükümleri kapsamında cezai işlem uygulanmasına, uygulama birliği sağlanabilmesi için ilçemizdeki ilgili kurum 

ve kuruluşlara dağıtımının yapılmasına, 

 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Başkan 
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