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Gerede İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 24.04.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 26.Maddesi gereğince İlçemiz Kaymakamı Cengiz AYHAN’m başkanlığında aşağıda
isimleri ve imzaları bulunan üyelerin katılımları ile 30.09.2020 tarihinde saat ll:3 0 ’da
toplanmıştır.
Gerçekleştirilen toplantıda,

A. T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 24.09.2020 tarih 15684 sayılı genelgesi gereğince;
Koronavirüs tanısı konulan hastalarımızın temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda
(ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi gibi
sebeplerle) eksik bilgi verdikleri, bazı durumlarda ise (temasta olunmadığı halde farklı
sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi gibi) gerçekte temaslı olmayan kişilerin
temaslı kişiler olarak bildirildiklerinin tespit edildiği,
Salgınla mücadelenin en önemli unsurlarından biri olan “fılyasyon” çalışmalarının sağlıklı
bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş kişilerin yakın dönemde temaslı oldukları kişiler
hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermelerinin son derece önemli olduğu teyid edilmiştir.

Bu bağlamda koronavirüs tamlı hastalar tarafından temaslı kişiler hakkında yapılan
eksik veya yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanlara/bildirimlere ilişkin olarak;
Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi “bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip
olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para
cezası ile cezalandırılacağı” hükmü gereğince işlem yapılmasına,
B. T.C. İçişleri Bakanlığının 29.09.2020 tarih 15993 sayılı genelgesi gereğince;
Hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin toplumdan izole edilmesi
Koronavirüs salgınıyla mücadelede üzerinde durulması gereken önemli hususlardan biri olup
bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin
tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalarının temin edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığınca “Hayat
Eve Sığar (HES)” uygulamasının geliştirildiği,
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 (tamlı veya temaslı durumda olmayan)
seyahat edebilmelerinin mümkün olduğu, benzer şekilde şehir içi toplu ulaşım araçlarıyla yapılan
yolcu taşımacılığında da HES koduna göre kişilerin takibinin sağlanmasının önem arz ettiği teyid
edilmiştir.
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Bu amaçla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri göz önünde
bulundurularak;
1. Başta belediyeler olmak üzere ilgili diğer kurum/kuruluşlar tarafından yürütülen
her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs 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 belediyelerin yerel yönetim birimleri ve ilgili diğer
kurum ve kuruluşlarınca, 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 tamlı 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 İçişleri Bakanlığı aracılığıyla (e-İçişleri sistemi
üzerinden elektronik olarak) ilgili Kaymakamlıkla paylaşılmasına,
Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Gerede Kaymakamlığı tarafından ilgili Mevzuat
Hükümleri çerçevesinde yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin gerekli çalışmalarm/tedbirlerin
ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve ilgili kişi ve kuramların yetkili makamlarca verilecek
görev ve talimatlara titizlikle uyulmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesine,
Usulüne göre alman ve ilan edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru
görülenlere veya kararlara muhalefet eden gerçek şahıslara, işyerlerine, tüzel kişilere ve
işverenlere ise her durumda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para
cezası verilmesi başta olmak üzere; aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince
işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin başlatılması
için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, adli ve idari iş ve işlemlerin
kolluk kuvvetleri (İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı) marifetiyle de yerine
getirilebilmesine,
İşbu kararda belirtilen tedbir ve sınırlamaların yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe
girmesine,
Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
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