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KARAR 

          Yunusemre İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 28/01/2021 Perşembe günü saat 10:00'da Yunusemre Kaymakamı 

Sayın Atilla KANTAY Başkanlığında 1593 Sayılı Kanunun 27. Ve 72. Maddeleri gereğince; aşağıda isim ve 

unvanları ile imzaları bulunan üyelerin iştirakleriyle toplanmıştır. 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam 

eden Covid-19 adı verilen Koronavirüs salgınından vatandaşlarımızı korumak, salgında son günlerde yaşanan 

artışı durdurmak ve azalmasını sağlamak amacıyla; Sağlık Bakanlığı ve 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 İlçemiz genelinde 

uygulanmak üzere kararlar alınmaktadır. 

2020/83 sayılı kararımız ile 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 karar verilmiştir. 

Bu kapsamda; 

 

1. Koronavirüs riskli kişilerin şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinden faydalanmasının önüne geçilmesi 

amacıyla başta belediyeler olmak üzere ilgili diğer kurum/kuruluşlar tarafından işletilen şehir içi 

toplu taşıma araçlarına binişlerde  elektronik/akıllı seyahat kartlarının kullanılmasına, 

2. HES kodu tanımlaması yapılmayan elektronik/akıllı seyahat kartları ile binişlere 08.02.2021 

tarihinden itibaren izin verilmemesine,  

3. İlçemizde misafir olmak vb. nedenlerle elektronik/akıllı seyahat kartı kullanımı olmayan 

vatandaşlarımızın HES kodu sorgulaması yapılmadan toplu ulaşım araçlarına binişlerine izin 

verilmemesine,  

4. Sağlık çalışanlarının elektronik/akıllı seyahat kartı kullanımı uygulamasından muaf tutulmasına, 

5. Şehir içi toplu taşımada HES kodu uygulamasının başlamasına ilişkin HES kodunun alınması, HES 

kodunun elektronik/akıllı seyahat kartlarına tanımlanması hususlarında vatandaşlarımıza gerekli 

duyuru ve bilgilendirmenin Büyükşehir, Yunusemre Belediyesi  ve ilgili odalarca yapılmasına, 

 

Karar verilmiştir.  

 

 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 bulunulacaktır. 
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 BAŞKAN 

 Atilla KANTAY 

 Kaymakam           

         

 

 

 

 

               ÜYE                                              ÜYE                           ÜYE 

       Şaver YÜKSEL               Dr. Arzu SAYLAN LİMAN              Dr. Gökhan AYSUL 

    Yunusemre Belediye                     Yunusemre İlçe Sağlık Müdür V.        Manisa Tugay Komutanlığı 

     Başkan Yardımcısı                   Askeri Tabip Albay 

 

 

 

 

 

 

                ÜYE                 ÜYE                   ÜYE 

      Gizem DÖNMEZ            Dr. Derya PEKBAYIK                     Bülent GÜLEÇ  

         Serbest Eczacı                  Manisa Tabip Odası Temsilcisi  Yunusemre İlçe Tarım ve 

                 Orman Müdürü 

 

 

 

 

 

 

     ÜYE 

       Mustafa UZAK 

Manisa Büyükşehir Bld. Bşk. 

      Çevre Mühendisi 

 

 

 

2/2 


