
  

11/09/2020 TARİHLİ KARARA AİTTİR. 1 

 

 

 

KARAR TARİHİ:11/09/2020      

KARAR NO :2020/72 

 

 

                       İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

 

İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesi gereğince, 

11.09.2020 tarihinde Vali Sn. Salih AYHAN başkanlığında, imza bölümünde isim ve unvanları bulunan 

asıl üyeler dışında, süreçte yetki ve sorumlulukları bulunan kurum/kuruluşların en üst yöneticilerinin de 

katılımıyla olağanüstü toplanmıştır.  

  İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin 

etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesi elzemdir. Bu 

çerçevede İçişleri Bakanlığının 31.05.2020 tarihli ve 8558 sayılı Genelgesi ile 31.05.2020 tarih ve 

2020/32 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı 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:  

 

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

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

edilmesine ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmamasına;  

   2. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodu 

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

binebilmesine;  

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

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

sağlık kuruluşlarına yapılmasına;  

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

yapılmaması ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususları etkin şekilde 

denetlenmesine;  

   5. Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara Valiler  

tarafından gerekli idari para cezası uygulanacak olup HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçların ise 

10 gün süre ile seferden men edilmesine;  

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

toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişiler İçişleri Bakanlığının 11.09.2020 tarihli ve 

14810 sayılı Genelgesi çerçevesinde Valiliklerce belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona 

tabi tutulmasına; 

 

İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun yukarıda aldığı kararlara uyulmaması halinde, her seferinde ayrı ayrı 

olmak üzere;  

a. Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince 3.150 TL para cezası uygulanacaktır. 

b. 18.06.2020 tarih ve 2020/39 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince, maske 

takmayanlara 900 TL para cezası uygulanacaktır.  

c. Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince 392 TL para cezası uygulanacaktır. 

Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun ‘‘Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma’’ 

başlıklı TCK 195. Maddesi gereğince ‘‘2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.’’ hükümleri 

gereğince, sorumlular hakkında ADLİ ve İDARİ İŞLEMLER derhal uygulanmasına, 

Oy birliğiyle karar verilmiştir. 

 


