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ilEe urrasstHHA KURUL KARARTARI

ilge Hrfzrssrhha Kurulu l-LlOglzO2O Sah giini.i saat 14:00'da Abana Kaymakamr Tarrk Buf,ra
SEYHAN BaSkanlt[tnda aga$rda adt, soyadr, unvanr ve imzalarr bulunan 0yelerin katrhmr ile
toplanrlarak agafirdaki kararlar ahndl.

eumoeru :

L- ilgemizde Koronavirtis (Covid-l9) ile ilgili izolasyon tedbirlerive gehirlerarasr otob[islerde HES

kodu zorunlulufu uygulamaslnt goriigmek.

KAMRLAR :

igerisinde bulundu[umuz kontrolli.i sosyal hayat d<ineminde Koronavir[is salgtnryla
miicadelenin etkin olarak siirdiiriilebilmesi igin ahnan tedbirlere ve belirlenen kuraltara riayet
edilmesielzemdir. '

Gelinen agamada bagta fiziki mesafe kurah olmak lizere ahnan tedbirlere yeterince riayet
edilmemesinin hastafulrn yayrhm hrzrnr artrrmasr ve toplum saflr$rnr riske atmasr nedeniyle, halk
saf,lt$tnl korumak ve Covid-19 salgrnrnrn kontrolii amacryla, il idaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile
Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 27 ve72'nci maddeleri kapsamrnda;
A) 01.08.2020 tarih ve 113 saytlt Htfzrssrhha Kurul kararlarrmrzla; izolasyon stireglerini evlerinde
gegirmekte olan (hastah[rn a$rr seyrettifi vakalar harig), hastahk belirtisi gosteren veya bu y6nde

tant konulan kigiler ile temash olduklarr belirlenen kigilere y6nelik etkin takip ve denetim sistemi
belirlenmigti.

6te yandan mevsimlik tarrm iggilerinin barrndr[! alanlar, ingaat gantiyeleri gibi yerlerde
Covid-19 tantll ya da temashsr olan kigilerin izolasyona ahnmalarrnda; bu yerlerin gegici nitelikte
olmast ve izolasyon gartlannt saf,lama imkanr bulunmamasr nedenleriyle gegitli giigl0klerle kargl

kargrya kahnmaktadrr.

Ayrtca ilge Salgrn Denetim Merkezleri aracrlr$ryla yaprlan rehberlik ve denetimlere rafmen
hakkrnda izolasyon karart verilmi5 bazr kigilerin tedbirlere aykrrr davranarak ikametleriniterk etmek
suretiyle halk sa$ltitnl riske attrklarr, hastah$rn bagka kigilere bulagmasrna sebebiyet verdikleri
anlagrlmaktadrr.

Bilindifi iizere 1593 saylt Umumi Htfzrssrhha Kanunu'nun 72 nci maddesinde yer alan "hasta

olanlann veya hasta oldufundan giiphe edilenlerin ve hastahfir negrU tamim eyledifii tetkikatr
fenniye ile tebeyytin edenlerin fennen icap eden m[iddet zarfrnda ve srhhat memurtarrnca
hanelerinde veya srhhi ve fenni gartlan haiz mahallerde tecrit ve mUgahede altrna vaz't." h0kmii yer
almaktadrr.

Bu gergevede;

1- izolasyon Sartlannt ihlal eden ya da izolasyon gartlarrnr saflama imkanr olmayan gegici
nitelikte yerlerde konaklayan kigilerin izolasyon slireglerini gegirmek/tamamlatmak iizere
Valilerce yurt/pansiyon gibi yerlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu dof,rultuda izolasyon
gartlannt ihlal eden ya da izolasyon gartlarrnr saflama imkanr olmayan gegici niielikte yerlerde
konaklayan kigilerin, Kastamonu Valili$ince belirlenen; erkek gahrslar igin KYK Kastamonu

$eyh $aban-r Veli 6$renci Yurdu, bayan 5ahrslar igin ise KYK Kastamonu Ofirenci Yurdunda
izolasyon s[ireglerini gegirilebilmelerinin sa[lanmasrna,

2- Hakkrnda evde/ikametinde izolasyon kararr verilmig olmakla birlikte gegici ve mevsimlik
iglerde galtgan tanm ve ingaat iggileri ile de[igik sebeplerden otiirii izotasyon siirecini
gegirecek uygun bir meskeni olmayan kigilerin;

ve izolasyon s0resini
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- Bu kigilerin izolasyon s[iresince tahakkuk edecek iage ve ibate bedelinin Valilikge
kargllanmaslna,

3- Evde izolasyonda olmasr gerekirken yaprlan denetimler sonucunda
bagta olmak lizere defiigik gekiilerde izorasyon karanna aykr,- Hakkrnda gerekli idari iglemlerin yaprlmasrna ve TCK 195 inci
duyurusunda bulunulmasrna,
- Aynca valilikge izolasyon siirecini tamamlatmak [izere yurtlara
edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulmasrna

konutlannr terk etmek

hareket eden kigiler;

maddesi uyartnca sug

veya pansiyonlara sevk

B) 31'05'2020 tarihli ve 46 Nolu Hrfzrssthha Kurul karanmrzla; gehirlerarasr toplu ulagrm araglarryla
(ucalq tren, otobiis vb.) yaprlacak seyahatlerde Hayat Eve srlar (HES) uygulamasr lizerinden
kod ahndrktan sonra bilettemelerin yaprlmasr zorunlulu$u getirilmigti. Ancak uygulamada
gehirlerarast yolcu tagrmactlt$t yapan bazr firmalann zaman zaman bu kurala riayet etmediklerigelen
gikayetlerden anlagrlmr5 olup aga[rdakitedbirlerin ahnmasr zaruri ha]e gelmi5tir: .

7- $ehirlerarasr yolcu tagtmaoltft yapan firmalar (otobiis, midib0s, minibus vb) tarafrndan her
ttirlu biletleme iSlemi (internet-telefon [izerinden veya yiiz yiize)esnasrnda miisterilerden HES
kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satrgr yaprlmamasrna,

2- $ehirlerarast yolcu ta5rnlacrhlr yaprlan araglara yolcu ahnma esnasrnda da yolcutarrn HES kodu
kontrol edilecek, araca binmesinde herhangi bir sakrnca olmadr$r antagrlan yolculann araglara
binebilmesine,

3- Gerek bilet satr5r gerekse araca ahnma esnasrndaki HEs kodu kontroliinde; covid-19 tanrh ya
da temasltsr olduf,u tespit edilen kigiler igin gerekli bildirim ilgili firma yetkililerince kolluk
birimlerine ve safihk kuruluglarrna ya prlmaslna,

4- Ba5ta trafik birimleri olmak uzere kolluk birimlerimizce HES kodu olmakslzrn bilet satrgr
yaptlmamast ve gehirler arast yolcu tagtmacrh$r yaprlan araglara yolcu ahnmamasr hususlarr
etkin gekilde denetlenmesine,

5- Yaptlan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satrgr yapan firmalara
Kaymakamh$lmlz tarafrndan gerekli idari para cezasr uygulanacak olup HES kodu olmaksrzrn
ycilcu kabul eden araglar ise 10 gOn srire ile seferden men editmesine

5- Denetimler sonucunda Covid-19 tanrh veya temashsr oldu$u halde HES kodu olmadan
gehirlerarasr toplu tagtma araglarryla seyahat etti!i tespit edilen kigilerin Kastamonu
Valili[ince belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulmasrna,

is bu kararlarrn ilgili kurum ve kuruluglara gdnderilmesine, karar gerelince giirevi
bulunan kurum ve kurutuSlar tarafrndan uygulamanrn takip edilmesine, ahnan kararlara
uymayanlara Umumi Htfztssrhha Kanunu'nun 282'nci maddesi geref,ince idari para cezasr verilmesi
bagta olmak iizere ayktnhfiln durumuna gore Kanunun ilgili maddeleri gere$ince iglem yaprlmasrna,
konusu sug te5kil eden davranrSlara iliSkin Tiirk ceza Kanunu'nun lgs,inci maddesi kapsamrnda
gerekliadli i5lemlerin baglatrlacafir hususuna oy birli[i ite kararverildi.

Bu$ra SEYHAN

Afana Kaymakamr


