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tI-qe HrrzrsIHHA MECLisi KARART

llge Hrfzrssrhha Kurulu, 14109/2020 tarihinde saat 10:00 da Kaymakam Namrk Kemal NAZL{
baikanll$rnda il Hrtzrssrhha Kurulunun Llt0gl2020 tarih vc 2020-87 sayrh karanna isrinaden igipleri
Bakanhfrnrn I l-09.2020 tarih ve 14811 sayrh "$ehirlerarasr Otobiislerde HES Kodu Zorunl uluSu" konu lu
Genelgeleri do$rultusunda gerekli kararlarr almak iizere olafaniistii toplandt.

igerisinde bulundu$urnuz kontrollii sosyal hayat dcinenrinde koronavirus salgrnryla nriicadelenin etki*
olarak siirdliriilebilmcsi igin ahnan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesi elzemdir. Bu gergevede
igigleri bakanh$rnrn 10.05.2020 tarihli ve 8558 sayrh Genelgesi ile gehirlerarasr toplu ulagrrrr araglaqyla (ugak,
tren' otobiis vb.) yaprlacak seyahatlerde Hayat Eve Sr$ar (HES) uygulamasr iizerinden kod alrndrktan sonra
biletlemelerin yapLlmast zorunlulu$u getirilmi$ti. Ancak uygulamada 5ehirlerarasr yolcu taqrmacrl!r yapan bazr
fitmalartn zaflran zamao bu kurala riayet etmedikleri geten qikayetlerden anlagrlmr5 olup agalrdali tedbirlerin
alrnmasr zaruri hale gelrni5tir:

l. $ehirlerarasr y'olcu tagrmacrhf,r yapan iirmalar (otobi.is, rnidibiis, millibiis vb.) tarafindan her riirlij
biletlenre islemi (interneltelefon iizerinden veya ylz yiize) esnasrnda miigterilerden HES kodu talep editecek
ve HES kodu olnradan bilet sahgr yaprlmayacaktrr.

2. $ehirlerarasr yolcu taqrmactltlt yaptlan araqtara yolcu alrnma esnasrnda da yolcularrn HES koclu
kontrol edilecek' araca binmesinde herhangi bir sakrnca olnradr$r anlaqrlan yolcular araglara binebileceklerdir.

l. Cerek bilet satllr gerekse araca alnma esnasrndaki HES kodu kontroliinde; Covidlg tanrl ya da
temaslrsr oldu$u tespit eililen kiSiler igin gerekli bildirim ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve saglk
kuruluplarrna yaprlacaktrr.

4. Ba;ta trafik birimleri otmak iizere kolluk birimlerimizce FIES kodu ofinaksrzrn bilet satt$r
yaprlmamast ve qehirlerarasr yolcu tagrmaclkgr yaprlan araglara yolcu alrnmamasr hususlarr etkin 5ekilde
denetlenecektir.

5. Yaprlan denetimler sonucttrtda HES kodu olmayan volcuya bilet satrgr yapan tirmalara Kaymakarnlar
(araftndan gerekli idari para cezast uygulanacak olup HES kodu olmaksrzrn yolcu kabul eden araglar ise l0 giin
s0re ile seferden men edilecektir.

6- Denetimler sonucunda Covid-19 tanllr veya temaslrsr oldu[u halde HES kodu otmadan Selrirlerarasr
toplu ta$tma araglanyla seyahat ettigi tespit edilen ki5iler igipleri Bakanlrlrn rn t 1.09.2020 tarihti ve 14810 sayrL
Cenelgcsi qergevesinde Valili[irnizce belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacaktrr

T(m kamu kurum ve kurulu;lartnrn yetkililerince konu hakkrnda gerekli hassasiyetin gdsterilerek
uygulamantn yukarrda belirtilen gergevede eksiksiz bir qekilde yerine getiritrnesinin sa$lannrasr, herhangi bir
aksakLfa tneydan vcrilmeuresi ve nta$duriyete neden olunrnamasl, tedbirlere uymayanlarla ilgili Urnumi
Fltfztssthha Kanununun ilgili maddcleri geregitce idari iqlern tesis edilmesi, aykrrrlt[rn durumuna 96re Kanunun
ilgili maddeleri gere$ince iqlem yaptlmasr, konusu suq tegkil eden davranrglara iliqkin Tgrk Cezla Kanununun
195 inci maddesi kapsanrrnda gerckli adli i5lemlerin ba5latrlmasr hususu

Oy birli ilc karar vcrildi.
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Bu belge 5070 sayrh elekronik imza kanuna gore guveili elek(ronik imza rle

195-e6c6dt d49041 ile eriSebilirsiniz.
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