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Qanlorr il Hrfzrssrhha Kurulu Vali Abdullah AYAZ Baqkanhfrnda, agafrda isim ve imzalan
bulunan iiyelerin katrhmr ile Valilik toplantr salonunda toplanmrgtrr.

igerisinde bulundu[umuz kontrollii sosyal hayat ddneminde, Koronaviriis (Covid-19) salgrnr

ile mticadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarrnrn yanl slra her bir
faaliyet alanr/ig kolu igin ahnmasr gereken rinlemler ayn ayn belirlenerek bu kural ve tedbirler
gergevesinde faaliyetlerin si.irdiiriilmesi saflanmaktadrr.

Bu kapsamda;

l- Hakkrnda evde/ikametinde izolasyon karan verilmiq olmakla birlikte gegici ve mevsimlik iqlerde
gahgan tanm ve ingaat iggileri ile defiigik sebeplerden <iti.irti izolasyon siirecini gegirecek uygun bir
meskeni olmayan kigiler; Valiliklerce kendilerine tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara
yerlegtirilmesine ve izolasyon siiresinin burada tamamlatrlmaslna,

2- Bu kiqilerin izolasyon siiresince tahakkuk edecek iaqe ve ibate bedellerinin Valiliklerce
kargrlanmasrna,

3- $ehirlerarasr yolcu tagrmacrhfir yapan firmalar (otobiis, midibiis, minibiis vb.) tarafindan her tiirlii
biletleme iqlemi (intemet-telefon lizerinden veya yiz yize) esnasrnda miigterilerden HES kodu talep
edilmesine ve HES kodu olmadan bilet satrgr yaprlmamaslna,

4- $ehirlerarasr yolcu taqrmacrh[r yaprlan araglara yolcu ahnma esnasrnda da yolcularrn HES
kodunun kontrol edilmesine, araca binmesinde herhangi bir sakrnca olmadr[r anlagrlan yolculartn
araglara binebilmesine,

5- Gerek bilet satrgr gerekse araca ahnma esnasrndaki HES kodu kontroliinde; Covid-19 tanrh ya da
temashsr oldufiu tespit edilen kigiler igin gerekli bildirim ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine
ve safl rk kuruluglarrna yaprlmasrna,

6- Bagta trafik birimleri olmak iizere kolluk birimlerimizce HES kodu olmaksztn bilet satrgr

yaprlmamasr ve gehirlerarasl yolcu tagrmacrhfr yaprlan araglara yolcu altnmamasl hususlanntn etkin
qekilde denetlenmesine,

7- Yaprlan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satrgr yapan firmalara
ValileriKaymakamlar tarafrndan gerekli idari para cezas;' uygulanacak olup, HES kodu olmaksztn
yolcu kabul eden araglann ise l0 giin siire ile seferden men edilmesine,

Konu hakkrnda gerekli hassasiyetin gcisterilerek uygulamanrn yukarrda belirtildifii gergevede eksiksiz
bir gekilde yerine getirilmesinin saplanmasr, ahnan kararlara uymayan vatandaglara Umumi
Hrfzrssrhha Kanununun 282'nci maddesi gerefince idari para cezasl verilmesi, aykrnhflrn durumuna

gdre Kanunun ilgili maddeleri gere[ince iqlem yaprlmasl ve konusu sug tegkil eden davranrqlara iligkin
Tiirk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamrnda gerekli adli iglemlerin baglatrlmaslna,



verilmigtir.
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