
 

 

 

AKHİSAR İLÇESİ HIFZISSIHHA KURULU 

 

Karar Tarihi : 30/09/2020 

Karar No       : 2020/160 

 

KARAR 

 

Manisa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 30.09.2020 tarih ve 2020/120 sayılı yazısı Kararı 

doğrultusunda; Akhisar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Akhisar Kaymakamı Sabit KAYA başkanlığında 30.09.2020 

tarih ve saat: 23:00’ da toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 

 

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 ilçemiz genelinde uygulanmak üzere kararlar 

alınmaktadır. 

 

Salgınla mücadelede hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı durumundaki kişilerin toplumla ilişkilerinin 

sınırlandırılması önem arz etmektedir. Bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulan kişilerle temaslı 

durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalarını temin amacıyla Sağlık Bakanlığınca “Hayat 

Eve Sığar (HES)” uygulaması geliştirilmiştir. 

 

İçişleri Bakanlığının 11.09.2020 tarihli ve 1480 ve 1481 sayılı Genelgeleri ve Sağlık Bakanlığı “Covid-

19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” hükümleri ve 2020/113 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ve 

2020/153 sayılı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı doğrultusunda şehirlerarası yolcu taşımacılığı amaçlı her türlü 

toplu ulaşım aracıyla (uçak, tren, otobüs vb.) yapılacak seyahatlerde gerek biletleme gerekse araca alınma 

sırasında HES kodu sorgulaması yapılmasını müteakip herhangi bir riski bulunmayanların (tanılı veya temaslı 

durumda olmayan) seyahat edebilmeleri mümkündür. 

 

Benzer şekilde şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan yolcu taşımacılığında da HES koduna göre 

kişilerin takibinin sağlanması önem arz etmektedir. 

 

Bu amaçla; 

1. Başta belediyeler olmak üzere ilgili diğer kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen her türlü şehir içi 

toplu ulaşım aracıyla (otobüs, metro, metrobüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale 

getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması 

arasında gerekli entegrasyonların sağlanmasına, 

2. Şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan ulaşım kartlarını henüz kişiselleştirmemiş durumda 

olan başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere yerel yönetim birimleri ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarca, 

halihazırda kullanılmakta olan elektronik/akıllı seyahat kart sistemlerinin kişiselleştirilmesi amacıyla gerekli 

çalışmalara biran evvel başlanılmasına, 

3. Covid-19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlarımıza ait varsa 

kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınmasına, 

4. Covid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine 

bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgilerinin, gerekli idari 

yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için (e-İçişleri sistemi üzerinden 

elektronik olarak) Kaymakamlıkla paylaşılmasına, 

5. Bu çerçevede; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri göz önünde 

bulundurularak HES uygulaması ile şehir içi toplu ulaşım sistemleri arasında gerekli entegrasyonların 



 

 

17.10.2020 tarihine kadar sağlanmasına yönelik gerekli kararların ivedilikle alınması ve uygulamanın 

yukarıdaki esaslar çerçevesinde yürütülmesine, 

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 suç 

duyurusunda bulunulmasına; 

Oybirliği ile karar verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMİSYON BAŞKANI 

Sabit KAYA 

  Akhisar Kaymakamı 

 

ÜYE 

Besim DUTLULU 

    Akhisar Belediye Başkanı 

ÜYE 

Uzm. Dr. Öznur ÖZKAN BAMBAL 

İlçe Sağlık Müdürü 

 

 

  

ÜYE 

Süleyman MERMER 

İlçe Milli Eğitim Müdürü 

ÜYE 

Ahmet KILIÇ  

İlçe Tarım ve Orman 

Müdürü 

ÜYE 

Dr.İsmail COŞAN 

Belediye Sağ. İş. Müdürü 

   

ÜYE 

Dr. Mehmet ULUSOY 

Serbest Hekim 

ÜYE 

Ecz. Suat YILDIRIM 

Serbest Eczacı 

 

ÜYE 

Ekrem KAHRAMAN 

Veteriner Hekim 

Manisa Büyük Şehir Belediyesi  


