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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

 

           İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında aşağıdaki 

kararlar alınmıştır. 

 

 ALINAN KARARLAR 

 

Koronavirüs salgınının etkileri ve vaka artışları tüm Dünyada halen devam etmekte olup 

özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı, birçok Avrupa ülkesinde kişilerin 

toplu olarak bir araya gelmemelerine yönelik yeni tedbirlerin alındığı görülmektedir. 

Ülkemizde de koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu 

riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol 

altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri 

olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde 

bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken ek kurallar ve önlemler belirlenmekte ve 

uygulamaya geçirilmektedir. 

Buna göre: 

30.09.2020 tarih ve 91 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile, her türlü şehir içi toplu 

ulaşım aracıyla (otobüs, tramvay vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale 

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

uygulaması arasında entegrasyonların sağlanması konusunda gerekli hususlar karara bağlanmıştı. 

Sağlık Bakanlığı ile HES entegrasyonu sağlanmasına yönelik çalışmaların yeterince hızlı 

yürütülemediği, uygulamada bazı hususlarda tereddütler yaşandığı görüldüğünden;  

 Yerel Yönetimlerin HES kodu ile risk durumu sorgulama kapsamında öncelikle Sağlık 

Bakanlığı’na başvurarak protokol işlemlerinin tamamlaması ve sonrasında HES Kodu 

Sistemlerine entegrasyonun tamamlanması gerekmektedir. 

Bu kapsamda; 

HES kodu ile risk durumu sorgulama süreçlerinde Yerel Yönetimler tarafından yapılması 

gereken işlemler aşağıda sıralanmıştır. 

1. Şehir içi toplu ulaşım araçlarından faydalanmak isteyen kişilerin, öncelikle HES kodlarının 

toplu ulaşım sırasında kullandıkları elektronik/akıllı seyahat kartlarına, kart sahibine ait TC 

Kimlik Numarası/Pasaport Numarası ve HES Kodu bilgilerinin tanımlanması sağlanacaktır. 

2. HES Kodu ile eşleştirilmiş ve anlık sorgulamaya uygun sistemleri olan Yerel Yönetimler için; 

a. HES Kodu kayıtlı kişilerden, sadece toplu ulaşım hizmetini almış kişi için anlık olarak 

HES kodları sorgulanır. “RİSKLİ” olduğu sistem tarafından tespit edilen kişiler Yerel 

Yönetimler tarafından hiçbir ek bildirime gerek kalmaksızın cezai yaptırımlar uygulanmak 

üzere Sağlık Bakanlığı tarafından otomatik olarak İçişleri Bakanlığına iletilecektir. Yerel 

yönetimlerin sistemleri tarafından sadece “RİSKLİ” kişilerin toplu ulaşım kullanımına 

ilişkin detay bilgileri (hat numarası, kullanım zamanı vb.) Sağlık Bakanlığı sistemine 

ayrıca kaydedilecektir. 

3. Yerel yönetimlerin elektronik sistemleri veya altyapıları anlık olarak sorgulamaya uygun 

değilse veya teknik olarak yetersiz ise; 

a. HES Kodu kayıtlı kişiler için, sadece o güne ait toplu ulaşım hizmetini almış kişilerin HES 

kodları sorgulanır. “RİSKLİ” olduğu sistem tarafından tespit edilen kişiler Yerel 

Yönetimler tarafından hiçbir ek bildirime gerek kalmaksızın cezai yaptırımlar uygulanmak 

üzere Sağlık Bakanlığı tarafından otomatik olarak İçişleri Bakanlığına iletilecektir. 

b. HES kodunun teknik veya herhangi bir sebeple alınamadığı durumlarda, sadece o güne ait 

toplu ulaşım hizmetini almış kişilerin TC Kimlik Numarası ya da Pasaport Numarası 

sisteme gönderilir. “RİSKLİ” olduğu sistem tarafından tespit edilen kişiler Yerel 
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Yönetimler tarafından hiçbir ek bildirime gerek kalmaksızın cezai yaptırımlar uygulanmak 

üzere Sağlık Bakanlığı tarafından otomatik olarak İçişleri Bakanlığına iletilecektir. 

c. HES kodunun teknik veya herhangi bir sebeple alınamadığı durumlarda TC Kimlik 

Numarası ya da Pasaport Numarası kişi bazında en fazla günde bir defa kullanım bilgisi ile 

birlikte Sağlık Bakanlığı sistemlerine gün sonunda elektronik ortamda toplu olarak 

gönderilecektir. “RİSKLİ” olduğu sistem tarafından tespit edilen kişiler Yerel Yönetimler 

tarafından hiçbir ek bildirime gerek kalmaksızın cezai yaptırımlar uygulanmak üzere 

Sağlık Bakanlığı tarafından otomatik olarak İçişleri Bakanlığına iletilecektir. 

4. Kişiselleştirilemeyen seyahat kartı (TC kimlik/Pasaport ve/veya HES Kodu ile kart bilgilerinin 

eşleştirilmesi yapılmamış veya teknik olarak yapılamayan) kullanımlarında veya beyan usulü 

kontrol durumlarında ilgili görevlilerce; 

a. Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden vatandaşın HES Koduna ait karekod 

okutularak risk durumu sorgulanacaktır. 

b. Karekod olmadığı durumda vatandaşa ait HES Kodunun Hayat Eve Sığar Mobil 

Uygulaması üzerinden girilerek risk durumu sorgulanacaktır. 

c. Sorgu sonucu “RİSKLİ” çıkan kişilerin toplu ulaşım hizmetinden faydalandırılmayacaktır. 

5. Yerel yönetimler tarafından anlık ve/veya gün sonunda toplu ulaşım hizmetini o gün kullanan 

kişilerin HES kodlarının sorgulanması sonucu sistemin tespit ettiği “RİSKLİ” kişilere uygulanan 

cezai yaptırımın hangi hat, durak veya kullanım zamanına ait detay bilgilerinin ispat 

yükümlülüğü yerel yönetimlere ait olacaktır. 

6.  Vatandaşların kart kişiselleştirme (TC Kimlik Numarası/Pasaport Numarası ve HES Kodu ile 

kart bilgilerinin eşleştirilmesi), HES Kodu kullanım süreçleri ve HES kodu alım süreçleri (2023 

SMS, e-Devlet Kapısı ve Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden) hakkında yoğun kullanılan 

yerlerde, duraklarda ve araçlarda görsel (afiş, video, ilan vb.) ve yazılı araçlarla 

bilgilendirilecektir. 

7. İhtiyaç duyulması halinde yerel yönetimler, güncel ve detaylı bilgiye 

https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/ adresinde yer alan “Kurumsal Entegrasyon” bölümünden,  

hesdestek@saglik.gov.tr e-posta adresinden veya 0850 477 0 477 nolu HES Çağrı Merkezi 

telefonundan ulaşabilecektir. 

 

Şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile HES entegrasyonunun sağlanmasına ilişkin temel usul ve 

esaslara dair hükümlerin bu çerçevede yürütülmesine ve gerekli entegrasyonların sağlanmasına; 

Yukarıda alınan kararlara uymayanlara; 

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası 

uygulanmasına, 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci ve 206’ncı maddeleri kapsamında gerekli adli 

işlemlerin başlatılmasına, 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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Erol AYYILDIZ 

              Vali  

                                                                     

 

 

 

          Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN                                               Prof. Dr. Uğur BİLGE                  

            Büyükşehir Belediye Başkanı                                          İl Sağlık Müdürü                     

 

         

 

 

 

Hikmet ÇELİK            Hakan CIRIT                     Ender Muhammed GÜMÜŞ         

  Çevre ve Şehircilik İl Müdürü     İl Milli Eğitim Müdürü                İl Tarım ve Orman Müdürü 

 

 

 

 

 

   Uzm. Dr. Yaşar BİLDİRİCİ               Dr. Abdullah ALAN               Dr. Ender KARA                      

   Eskişehir Şehir Hast. Başhekim              Hükümet Tabibi            Büyükşehir Belediyesi Tabibi      
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       Op. Dr. Nezih ERDÖL                                Ecz. Metin KAMIŞ  

           Serbest Tabip                                                                 Eczacılar Odası Başkanı 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


