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İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimiz 15.09.2020 Salı günü Vali Sinan GÜNER 

Başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan meclis üyelerinin katılımı ile olağanüstü 

toplanarak; birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece 

tehlikeli olan yeni tip Coronavirüs (COVİD-19) salgını nedeniyle aşağıdaki kararları 

almıştır. 

  

1. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 31.05.2020 tarih ve 36 nolu kararının 1. maddesi 

ile “Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs 

vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra 

biletlemelerin yapılmasına” karar verilmişti. Ancak uygulamada şehirlerarası yolcu 

taşımacılığı yapan bazı firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmedikleri tespit 

edilmiş olup aşağıdaki tedbirlerin alınmasına; 

a- Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara her ne suretle olursa olsun yolcu 

alınma esnasında yolcuların HES kodunun kontrol edilmesine, araca binmesinde 

herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcuların araçlara kabul edilmesine, 

b- Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde; 

Covid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli 

bildirimlerin ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına 

yapılmasına. 

c- Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan 

firmalara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince idari para 

cezası uygulanmasına, yolcu kabul eden bu araçların ise 10 gün süre ile seferden 

men edilmesine, 

d- Covid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirlerarası 

toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişilerin karantina yurdunda 

zorunlu izolasyona tabi tutulmasına, 

 

2.  Koronavirüs bulaşma riskini en aza indirmek amacıyla İlimiz sınırları içerisinde 

ilçelerden, beldelerden ve köylerden; İl merkezine, ilçelere, beldelere ve köylere 

yolcu taşımacılığı yapılan araçların tüm seferlerinde sefer tarihi, saati ile yolcuların 

ad ve soyadlarının yer aldığı sefer listelerinin düzenli olarak tutulmasına,  sefer 

sırasında her ne suretle olursa olsun yolcu alınması durumunda da bu yolcuların ad 

ve soyadlarının mevcut sefer listelerine eklenmesine, bu listelerin 14 gün süre ile 

araçta muhafaza edilmesine, denetim esnasında yolcu listelerini eksiksiz olarak ibraz 

edemeyen araç sahiplerine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 

idari para cezası uygulanmasına ve bu araçların 10 gün süre ile seferlerden men 

edilmesine,  

 



3. İlimiz genelinde 15.03.2020 tarihi itibariyle ana faaliyet konusu gazino, pavyon, 

diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup belediye ve il özel idaresine 

müracaat ederek 15.03.2020 tarihinden sonra eski ruhsatını iptal edip yeniden ruhsat 

almak suretiyle ana faaliyet konusunu değiştiren ya da ruhsatına talî faaliyet konusu 

ekleyen işyerlerinin listelerinin belediyelerden ve il özel idaresinden alınarak, bu 

işletmelere yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasına, bu denetimlerde 

faaliyet konusunu değiştirerek salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre 

dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmelerin derhal 

kapatılmasına ayrıca İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 

3’üncü maddesi çerçevesinde işlem yapılmasına, ana faaliyeti gazino, pavyon, 

diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup ruhsatına talî faaliyet işleten 

işyerlerinin çalışmasına müsaade edilmemesine, 

 

4. Alınan bu kararlarının sorumlu Vali Yardımcısı’nın koordinasyonunda İl Sağlık 

Müdürlüğünce takip edilmesine, ilgili kurum ve kuruluşlara verilen görevlerin 

gecikmeksizin ikmal edilmesine karar verilmiştir. 

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.15.09.2020 

 


