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    İLÇE HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI 

 

KARAR TARİHİ: 11/09/2020 

KARAR SAYISI: 2020/62 

 

Ağlı Ġlçe Hıfzıssıhha Kurulu 11.09.2020 tarihinde saat 12.00’da Ağlı Kaymakam V.         

ÖkkeĢ Safa TÜRKOĞLU baĢkanlığında aĢağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul 

üyelerinin katılımıyla toplanarak, gündemdeki konular karara bağlanmıĢtır. 

GÜNDEM: 

Ġlçemizde Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili izolasyon tedbirleri ve Ģehirlerarası otobüslerde 

HES kodu zorunluluğu uygulamasını görüĢmek. 

KARARLAR: 

Ġçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs salgınıyla 

mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesi 

elzemdir. Gelinen aĢamada baĢta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet 

edilmemesinin hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle, halk 

sağlığını korumak ve Kovid-19 salgınının kontrolü amacıyla, Ġl Ġdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri kapsamında; 

A)  31.07.2020 tarihli ve 53 Nolu ve 14.08.2020 tarihli ve 57 Nolu Ġlçe Hıfzıssıhha Kurul 

kararlarımızla; izolasyon süreçlerini evlerinde geçirmekte olan (hastalığın ağır seyrettiği vakalar 

hariç), hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan kiĢiler ile temaslı oldukları belirlenen 

kiĢilere yönelik etkin takip ve denetim sistemi belirlenmiĢti. 

Öte yandan mevsimlik tarım iĢçilerinin barındığı alanlar, inĢaat Ģantiyeleri gibi yerlerde 

Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olan kiĢilerin izolasyona alınmalarında; bu yerlerin geçici nitelikte 

olması ve izolasyon Ģartlarını sağlama imkanı bulunmaması nedenleriyle çeĢitli güçlüklerle karĢı 

karĢıya kalınmaktadır. 

Ayrıca Ġl/Ġlçe Salgın Denetim Merkezleri aracılığıyla yapılan rehberlik ve denetimlere rağmen 

hakkında izolasyon kararı verilmiĢ bazı kiĢilerin tedbirlere aykırı davranarak ikametlerini terk etmek 

suretiyle halk sağlığını riske attıkları, hastalığın baĢka kiĢilere bulaĢmasına sebebiyet verdikleri 

anlaĢılmaktadır. 

  Bilindiği üzere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 72 nci maddesinde yer alan ”hasta 

olanların veya hasta olduğundan Ģüphe edilenlerin ve hastalığı neĢrü tamim eylediği tetkikatı fenniye 

ile tebeyyün edenlerin fennen icap eden müddet zarfında ve sıhhat memurlarınca hanelerinde veya 

sıhhi ve fenni Ģartları haiz mahallerde tecrit ve müĢahede altına vaz'ı.” hükmü yer almaktadır. 

  Bu çerçevede; 

 1. Ġzolasyon Ģartlarını ihlal eden ya da izolasyon Ģartlarını sağlama imkanı olmayan geçici 

nitelikte yerlerde konaklayan kiĢilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere Valilerce 

yurt/pansiyon gibi yerlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda erkek Ģahıslar için KYK 

Kastamonu ġeyh ġaban-ı Veli Öğrenci Yurdu, bayan Ģahıslar için ise KYK Kastamonu Öğrenci 

Yurdunun izolasyon süreçlerinin geçirileceği yer olarak belirlenmesine, 

2. Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiĢ olmakla birlikte geçici ve mevsimlik 

iĢlerde çalıĢan tarım ve inĢaat iĢçileri ile değiĢik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun 

bir meskeni olmayan kiĢilerin; 

  - Valiliğe tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara yerleĢtirilmesine ve izolasyon süresini 

burada tamamlamalarına, 

- Bu kiĢilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaĢe ve ibate bedelinin Valilikçe 

karĢılanmasına, 

3. Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek 

baĢta olmak üzere değiĢik Ģekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kiĢiler; 

- Hakkında gerekli idari iĢlemlerin yapılmasına ve TCK 195 inci maddesi uyarınca suç 

duyurusunda bulunulmasına, 

- Ayrıca Valilikçe izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk 

edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulmasına, 

  B) 31.05.2020 tarihli ve 34 Nolu Ġlçe Hıfzıssıhha Kurul kararımızla; Ģehirlerarası toplu ulaĢım 

araçlarıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması 

üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması zorunluluğu getirilmiĢti. Ancak uygulamada 

Ģehirlerarası yolcu taĢımacılığı yapan bazı firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmedikleri gelen 

Ģikayetlerden anlaĢılmıĢ olup aĢağıdaki tedbirlerin alınması zaruri hale gelmiĢtir: 
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1. ġehirlerarası yolcu taĢımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her 

türlü biletleme iĢlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müĢterilerden HES kodu 

talep edilmesine ve HES kodu olmadan bilet satıĢı yapılmamasına, 

2. ġehirlerarası yolcu taĢımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES 

kodunun kontrol edilmesine, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaĢılan yolcuların 

araçlara binebilmesine.  

3. Gerek bilet satıĢı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde; Kovid-19 tanılı 

ya da temaslısı olduğu tespit edilen kiĢiler için gerekli bildirimin ilgili firma yetkililerince kolluk 

birimlerine ve sağlık kuruluĢlarına yapılmasına, 

4. BaĢta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerimizce HES kodu olmaksızın bilet satıĢı 

yapılmaması ve Ģehirlerarası yolcu taĢımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususlarının etkin 

Ģekilde denetlenmesine, 

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

Valilik tarafından gerekli idari para cezası uygulanmasına, HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden 

araçların 10 gün süre ile seferden men edilmesine, 

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

Ģehirlerarası toplu taĢıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kiĢilerin Valiliğimizce belirlenen yurt 

veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulmasına, karar verilmiĢtir. 

ĠĢ bu kararların tüm  kurum ve kuruluĢlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan 

kurum ve kuruluĢlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, bu ve bundan önceki alınan  maddesi 

gereğince idari para cezası verilmesi baĢta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili 

maddeleri gereğince iĢlem yapılmasına, konusu suç teĢkil eden davranıĢlara iliĢkin Türk Ceza 

Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli iĢlemlerin baĢlatılacağı hususuna oy birliği ile 

karar verildi. 

 

 

 

 


