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KARAR 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm dünyayı tehdit etmeye 

devam eden Covid-19 adı verilen Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni 

açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve 

hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim 

Kurulunun önerileri, İçişleri Bakanlığının uygulamaya konulmasını emrettiği talimatlar ve 

virüsün kuluçka devresinde de bulaşma ve yüksek yayılma hızına sahip olması özelliklerinin 

birlikte değerlendirilmesi sonucunda ilimiz genelinde uygulanmak üzere kararlar alınmaktadır. 

Bu kapsamda; 

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 yapılmamasına,   

2. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınması esnasında da yolcuların 

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

yolcuların araçlara binmesine izin verilmesine,   

3. Gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde; Covid19 

tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirimin ilgili firma 

yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılmasına, 

4. Başta Trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerince HES kodu olmaksızın bilet satışı 

yapılmaması ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması 

hususlarının etkin bir şekilde denetlenmesine, 

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

gerekli idari para cezası uygulanacak olup HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 

10 gün süre ile seferden men edilmesine,  

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

şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişiler 1.madde çerçevesinde 

belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulmasına,  

karar  verilmiştir. 

Yukarıda yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi 

gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili 

maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza 

Kanunun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır. 

 


