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İLÇE HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

 

GÜNDEM: 

 

Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgınının, kamu 

düzeninin bir parçası olan kamu sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetmek 

amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın 

Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı 

alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir. 

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel 

prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş 

kolu için ayrı ayrı belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizmaları büyük önem 

taşımaktadır. 

Bu kapsamda, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun  

27. Ve 72.inci maddelerine istinaden 11.09.2020 Cuma  günü Kaymakam Dr.Polat KARA 

başkanlığında olağanüstü toplanarak, aşağıdaki kararları almıştır. 

 

KARARLAR    : 

 

A- Mevsimlik tarım işçilerinin barındığı alanlar, inşaat şantiyeleri gibi yerlerde Covid-19 

tanılı ya da temaslısı olan kişilerin izolasyona alınmalarında; bu yerlerin geçici nitelikte 

olması ve izolasyon koşullarını sağlama imkanı bulunmaması nedenleriyle çeşitli 

güçlüklerle karşı karşıya kalınmaktadır. 

Ayrıca İlçe Salgın Denetim Merkezleri aracılığıyla yapılan rehberlik ve denetimlere 

rağmen hakkında izolasyon kararı verilmiş bazı kişilerin tedbirlere aykırı davranarak 

ikametlerini terk etmek suretiyle halk sağlığını riske attıkları, hastalığın başka kişilere 

bulaşmasına sebebiyet verdikleri anlaşılmaktadır. 

Bilindiği üzere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 72 nci maddesinde yer  alan 

“hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenlerin ve hastalığı neşrü tamim 

eylediği tetkikatı fenniye ile tebeyyün edenlerin fennen icap eden müddet zarfında ve 

sıhhat memurlarınca hanelerinde veya sıhhi ve fenni şartları haiz mahallerde tecrit ve 

müşahede altına vaz'ı.” hükmü yer almaktadır. 

 

    Bu kapsamda; 

 

1. İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı 

olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini 

geçirmek/tamamlatmak üzere Hatay Valiliği tarafından Kredi Yurtlar Kurumuna ait 

Antakya ve İskenderun’da 2’şer tane bay-bayan olmak üzere izolasyon yurtları 

belirlenmiştir.  

2. Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici 

ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü 
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izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler; 

- Yukarıda belirtilen izolasyon yurtlarına yerleştirilecek ve izolasyon süresi 

burada tamamlatılacaktır. 

 

3. Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda 

konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı 

hareket eden kişiler haklarında; İçişleri Bakanlığının 30.07.2020 tarihli ve 12682 

sayılı,14.08.2020 tarihli ve 13180 sayılı, 20.08.2020 tarihli ve 13429 sayılı Genelgeleri 

çerçevesinde gerekli idari işlemler yapılacak ve TCK 195 nci maddesi uyarınca suç 

duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca Kaymakamlık Makamınca izolasyon sürecini 

tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi 

tutulacaktır. 

 

B- 2020/46 sayılı İl kurul kararımız 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, 

 

1. 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 edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı 

yapılmayacaktır. 

2. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da 

yolcuların HES kodu kontrol edilecek, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı 

anlaşılan yolcular araçlara binebileceklerdir. 

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 yapılacaktır. 

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 denetlenecektir. 

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

firmalara Kaymakamlık Makamınca gerekli idari para cezası uygulanacak olup HES 

kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün süre ile seferden men edilecektir. 

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

olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişiler 

2020/54 sayılı İlçe kurul kararımız çerçevesinde Kaymakamlık Makamınca belirlenen 

yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacaktır. 

  

           Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen 

çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla 

ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası 

verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, 

konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi 

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;    

 Oy birliği ile karar verildi. 


