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İlçe tLfassıhha Komisyonu 1|10912020 cııırıa giinü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali
KARATEKELİ Başkanlığmda toplanarak aşağıda isimleri ve imzalan bulunan üyelerden
teşekkiil etrniş olup, yazıh olan kararlaı oybirliği ile alınmıştır.

içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla
mücadelenin etkin olarak siirdiirülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet

edilmesi elzemdir. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı' nın 30.05.2020 tarih 8558 sayılı
Genelgeleri ve 20201 48 Nolu İl Hıfzıssüha Kurul Kararı ile şehirlerarası toplu ulaşım
araçlanyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyüatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması
iizerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğu getirilmişti. Ancak
uygulamada şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bazı firmalann 7atnan z1[man bu kurala
riayet etmedikleri gelen şikAyetlerden anlaşıldığından;

İçişleri Bakanlığının l1.09.2020 tarih E.l481l sayılı yazılan ve İl idaresi Kanununun 1l/C
maddesi ile umumi Hıfzıssıhha kanununun 27 ve ,72 nci maddeleri uyannca aşağıdaki

kararlaı alınmıştır.

1. Şehirlerarası yolcu taşımacıhğı yapan flrmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından

her tiirlü biletleme işlemi (intemet_telefon tizerinden veya yiiz ytize) esnasında müşterilerden
HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacaktır.

2. Şehirlerarası yolcu taşımacıhğı yapılan araçlara yolcu alınma esnasrnda da yolculann HES
kodu kontrol edilecek, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcular
araçlara binebileceklerdir.

3. Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu konüolünde; Covid-l9 tarulı
ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirim ilgili firma yetkililerince
kolluk birimlerine ve iV ilçe sağlık müdiirlfülerine yapılacaktır.

4. Başta trafik birimleri olmak iizere kolluk birimlerimizce HES kodu olmaksızın bilet satşı
yapılmaması ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alnmaması hususlan
etkin şekilde denetlenecektir.

5. Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satrşl yapan firmalara
Kaymakamlaı tarafından gerekli idari paftı cezası uygulanacak olup HES kodu olmaksızın
yolcu kabul eden araçlar ise 10 gtin siire ile seferden men edilecektir.

6. Denetimler sonucunda Covid-l9 tanılr veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan

şehhlerarası toplu taşıma araçlanyla seyahat ettiği tespit edilen kişiler, İçişleri Bakanlığı' run
1 1.09.2020 tarih ve 148lO sayılı Genelgesi kapsamında İl Pandemi Kurulunca belirlenen
KYK yurdunda zorunlu izolasyona tabi tutulacaktr.



Yukanda belirtilen tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci
maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykrrılığın durumuna göre Karıunun ilgili
maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Tiirk Ceza
Kanununun l95 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına

1593 sayılı Umumi Hıfzıssılüa Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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