
                          İL HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI 

KARAR TARİHİ: 11/09/2020 

KARAR NO: 2020/83 

İl Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesi gereği, Vali 

Erkaya YIRIK başkanlığında aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin katılımıyla Valilik 

toplantı salonunda olağanüstü toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.  

GÜNDEM: Koronavirüs kaynaklı oluşan hastalığın Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi 

(küresel salgın) olarak tanımlanması nedeniyle alınacak tedbirlerin görüşülmesi.  

MEVZUAT: 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23 ncü, 26 ncı 27 nci ve 72 nci 

maddeleri ile İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi, İçişleri Bakanlığının 11.09.2020 tarihli 

E.14811sayılı Şehirlerarası Otobüslerde HES Kodu Zorunluluğu Genelgesi. 

AÇIKLAMA: İçişleri Bakanlığının 11.09.2020 tarihli E.14811sayılı Şehirlerarası Otobüslerde 

HES Kodu Zorunluluğu Genelgesinde; İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat 

döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan 

tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesinin elzem olduğu, ilgili genelgeleri ile 

şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde Hayat Eve 

Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması 

zorunluluğunun getirildiği, ancak uygulamada şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bazı 

firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmedikleri gelen şikayetlerden anlaşıldığı belirtilerek, 

konu ile alakalı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca gerekli 

kararların Valiliklerce ivedi şekilde alınarak uygulanmaya başlanılması istenilmiştir. Bu 

kapsamda;  

1-İlimizde, 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 etmelerine ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmamasına, 

2-İlimizde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların 

HES kodunun kontrol edilerek, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan 

yolcuların araçlara binebilmelerine, 

3-İlimizde 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, 

4- İlimizde 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, 

5- İlimizde yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan 

firmalara gerekli idari para cezasının ilgili birimlerce uygulanmasına, HES kodu olmaksızın 

yolcu kabul eden araçların ise 10 gün süre ile seferden men edilmesine, 

6-İlimizde denetimler sonucunda Covid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu 

olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişilerin ilimiz Keban 



Yolu 7. KM. Şahinkaya Kavşağı No: 1 adresinde yer alan İzzetpaşa Öğrenci Yurdunda zorunlu 

izolasyona tabi tutulmasına, 

7-Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince 

3.150 TL idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri 

gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 

195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 

   Oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 
         Başkan 

   Erkaya YIRIK 

            Vali 

 

               

                Üye 

   Şahin ŞERİFOĞULLARI 

        Belediye Başkanı  

 

 

                  

                   Üye 

                Ali ŞİŞ 

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri  

 

 

 

            

           Üye                                                           Üye 

Prof. Dr. Cahit POLAT                               Feyzi GÜRTÜRK 

      İl Sağlık Müdürü                                İl Milli Eğitim Müdürü  

 

 

              

                Üye                                                         Üye 

        Turan KARAHAN                              Mustafa PİRİNÇCİ 

   Tarım ve Orman İl Müdürü             Çevre ve Şehircilik İl Müdürü        

 

            Üye 

Uzm. Dr. Nilüfer KILIÇ 

Ruh Sağ. Hst. Başhekimi    

 

 

         Üye 

Mustafa ALMAZ 

 Serbest Eczacı 

 

  

              Üye                                                     Üye 

Dr. Ahmet Murat MAMUR                  Uzm. Dr. Eser ATAŞ 

     Merkez T.S.M Başkanı                           Serbest Tabip 

 

 

 

 

 


