
T.C. 

KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI 

 

Karar Tarihi: 09.04.2020 

Karar No     : 16 

 

İLÇE HIFZSSIHHA KURULU KARARI 

 

            İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 09.04.2020 günü saat 10.00’da 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha 

Kanununun 24. Maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile Kaymakam Ali Rıza ÇALIŞIR başkanlığında 

toplanmış olup,  Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski 

yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltmak suretiyle sosyal izolasyonu 

tesis edebilmek adına bugüne kadar ilgili Bakanlıklarımız, Valiliklerimiz, kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından birçok tedbir alınmış ve uygulanmıştır.  

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın 

talimatları doğrultusunda ilgi Genelgemiz ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların 

sokağa çıkmaları geçici olarak yasaklanmıştır.  

01.01.2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza 

sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın 

alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle 

başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve 

fiziksel olarak sağlıkları üzerinde oluşturabileceği muhtemel olumsuzlukların dikkate alınması 

neticesinde; otizm, ağır mental retardasyon, down sendorumu gibi tanısı konulmuş “Özel 

Gereksinimi” olan çocuk ve gençlerimizin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını 

kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun 

şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve 

hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il 

sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilmesi bir ihtiyaç olarak değerlendirilmiştir.  
01.01.2000 sonrası doğmuş olmakla beraber yukarıda yer verilen özel gereksinimleri sebebiyle 

dışarıda bulunmaları elzem görülen çocuk ve gençlerimizin ilgi Genelge ile getirilen 

yasaklamadan muaf tutulmalarına, 

Uluslararası ticaret amacıyla İran ve Irak Sınır Kapılarından giriş-çıkışlar hariç olmak 

üzere (anılan kapılardan geri alınmamak kaydıyla sadece yabancı uyruklu tır şoförleri çıkış 

yapabilecektir) ülkemizden transit geçecek araç ve şoförler ile ülkemize giriş/çıkış yapacak 

araç ve şoförlere aşağıda belirtilen şartların sağlanması halinde geçiş izni verilecektir.  

TÜRKİYE'DEN TRANSİT GEÇECEK ARAÇLAR VE ŞOFÖRLER 

1. Koronavirüsle mücadele kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık 

birimlerince yapılacak ve bahse konu hastalığa ilişkin semptomların görüldüğü kişi/kişilere 

geçiş izni verilmeyecektir. 

2. Giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır. 

3. Şoförlerin yurt içindeki molalarında ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri 

her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, dezenfektan, uzun süre 

yetecek gıda malzemesi bulundurmaları sağlanacaktır. 

4. Gümrük idarelerince transit geçecek araçların geçecekleri güzergâhlar ve mola 

yerleri belirlenecek ve transit geçecek tüm araçların “araç takip sistemi” üzerinden takip 

edilmesi suretiyle en uzak sınır kapısından 36 saat, diğer sınır kapılarından 24 saat içinde 

ayrılmaları sağlanacaktır. (Bu süreler; yol durumu, hava şartları, çıkış yapılacak gümrük 

idaresindeki yoğunluk durumu vb. hususlar dikkate alınarak ilgili gümrük idaresince 48 saate 

kadar uzatılabilecektir). 

5 .Gümrük idarelerince belirlenecek mola yerlerinde ilgili Valilik/Kaymakamlıklarca 

gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır. 

6. Türkiye içine transit geçecek şoförlerden zaruri haller dışında duraklama, bekleme 



yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince giriş kapılarında bir taahhütname 

alınacak, bu taahhütname ile şoför, yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine 

getirilmemesi halinde kendisine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı 

hususunda bilgilendirilecektir. 

7. Giriş izni verilmeden önce araçların ülkemizden geçerek çıkış yapacağı ülke tarafından 

kabul edileceği hususunda emin olunacak, araçların ülkemizden çıkması halinde giriş 

yapacağı ülke tarafından kabul edilmemesi halinde ise bu araçların girişi 

onaylanmayacaktır. 

B. TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPACAK ŞOFÖRLER 

1. Koronavirüs kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık birimlerince yapılacak ve 

bahse konu hastalığa ilişkin semptomların görüldüğü kişi/kişilere geçiş izni verilemeyecektir. 

2. Giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır. 

3. Şoförlere yurt içindeki mola yerlerinde ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her 

noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, dezenfektan,uzun süre yetecek 

gıda malzemesi bulundurmaları gerektiği bildirilecek, ihtiyaç görülmesi halinde mola 

yerlerinin Devlet tarafından belirlenebileceği ve eskort eşliğinde yolculuk edebilecekleri 

hususu İçişleri Bakanlığı birimlerince şoförlere tebliğ edilecektir.  
a) Şoförlerin Türk uyruklu olması halinde; Sağlık Bakanlığı birimlerince muayene edildikten ve 

ikametgâhında 14 günlük ev karantinasını kabul ettiklerini belirten taahhütnameyi imzaladıktan sonra 

ülkemize giriş yapmalarına izin verilecek, ikamet ve kimlik bilgileri, gerekli kontrollerin sağlanması 

için bulunacağı ilin Sağlık Müdürlüklerine bildirilecektir. 

b) Şoförlerin Yabancı uyruklu olması halinde; taşıma işlemlerinin izole alanda şoför değişimi 

ve/veya dorse/yük değişimi suretiyle yapılması, mümkün olmaması halinde ise 14 günlük karantina 

süresini bekledikten sonra ülkeye girişlerine izin verilmesi sağlanacaktır. 

c) Gümrük idarelerince; ülkemizde yük bırakacak yabancı şoförlerin geçecekleri güzergâhlar ve azami 

süreler, yol durumu, hava şartları, gümrük idaresindeki yoğunluk durumu vb. hususlar da göz önünde 

bulundurularak belirlenecek ve araçların mola güzergâhlarında ilgili Valilik/Kaymakamlıklar 

tarafından gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır. Anılan yabancı şoförlerden zaruri haller 

dışında duraklama ve bekleme yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince bir 

taahhütname alınacak, bu taahhütname ile şoför, yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine 

getirilmemesi halinde kendisine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı hususunda 

bilgilendirilecektir. 

d) Ülkemiz açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan yabancı 

araçların/şoförlerin girişlerine şoför değişimi veya dorse/yük değişimi, yapılması mümkün değilse 

gerekli sağlık muayenesi/kontrolleri yapılmak ve gerekli koruyucu tedbirleri almak şartı ile 14 günlük 

karantina süresi beklenmeden izin verilebilecektir. 

e) Bulgaristan, Azerbaycan, Nahçıvan ve Gürcistan uyruklu şoförler, belirlenecek izole alanlarda 14 

günlük karantina süresini beklemeksizin gerekli sağlık muayenesi yapıldıktan ve araçları dezenfekte 

edildikten sonra ülkemize girebilecektir. Bu madde kapsamında Ülkemizde yük bırakacak şoförlere, 

bu Genelgenin A bölümünün ilgili maddeleri uygulanacak; 4. madde ise gidecekleri güzergâhlar 

doğrultusunda uygulanacaktır. 

C. TÜRKİYE'DEN ÇIKIŞ YAPACAK ŞOFÖRLER 

1. Türk şoförlerin bu Genelgenin B bölümü 3. maddesi (a) fıkrası uyarınca ev karantinasında 

kalmaları gereken süreyi tamamlamadıklarının tespit edilmesi halinde çıkışlarına izin verilmeyecektir. 

2. Türk uyruklu şoförlerin çıkış kapısına geldiklerinde beraberlerinde maske, dezenfektan 

malzemeleri, uzun süre yetecek gıda maddesi bulundurmaları istenecek ayrıca şoförlere varış 

ülkelerinde ve güzergâh boyunca kimseyle temas etmeden, sosyal mesafeyi koruyarak iletişim 

kurması ve yüklerini boşaltarak vakit kaybetmeden geri dönmeleri konusunda uyarıda bulunulacaktır. 

3. Yabancı şoförlerin çıkışlarında, Genelgede belirtilen kurallara uyup uymadığı kontrol edilecek, 

kurallara uyulmadığı tespit edilir ise İçişleri Bakanlığının ilgili birimleri tarafından cezai işlem 

uygulanıp yurda tekrar girişleri engellenecektir. 

D. RORO SEFERLERİNDE UYGULANACAK KURALLAR 

1. RoRo taşımacılığı kapsamında, yalnızca dorse/konteyner taşıması yapılacak olup, yolcu ve komple 

araç taşımacılığına izin verilmeyecektir. Liman Mülki İdare Amirinin uygun göreceği zaruri durumlar 

sebebi ile şoför alınacak olması halinde bu Genelgede belirtilen tüm kuralların yurda giriş ve çıkış 

esnasında kendileri için de uygulanacağı Liman Mülki İdare Amirliğince şoförlere tebliğ edilecektir, 

2. Gemilere binmesi 1. maddeye göre uygun görülen şoförlerin, gemi mürettebatı ve varsa yolcular ile 

sosyal izolasyonunun sağlanması zorunluluğu gemi kaptanına ve diğer ilgililere Liman Mülki İdare 

Amirliğince tebliğ edilecektir. 



3. Ülkemize RoRo seferi ile gelen tırlar şoförlerine teslim edilmeden önce şoför kabini başta olmak 

üzere araçların dezenfeksiyonu yapılacaktır. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda talimatları üzerine ailelere 

yapılacak 1. Faz Sosyal Yardım Destek ödemeleri Emniyet, Jandarma ve PTT görevlileri 

arasında dağıtımı planlanarak hak sahibi vatandaşlarımıza ikametgahlarında teslim edilmiştir.  

10 Nisan 2020 Cuma gününden itibaren Sosyal destek paketinin 2. Fazında; faz 1 

kapsamındaki düzenli sosyal yardım alan haneler hariç olmak üzere, 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından bir yıl içinde bir sefer de olsa 

yardım alan haneler, 

Genel Sağlık Sigortası kapsamında gelir testi yapılıp sonucu G-0 çıkan haneler, 

Faz-1 kapsamında yardım almayan evde bakım yardımı hak sahipleri ailelere 

yardımların zamanında eksiksiz şekilde teslimi için gerekli olan planlama ve uygulamanın 

yapılarak Emniyet, Jandarma, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve PTT 

müdürlükleri arasında koordinasyonun sağlanmasına, 

Yardım yapılacak vatandaşlara ödemeleri evlerinde yapılacağı hususunda toplu SMS 

ile duyuru yapılmasına, 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.04.2020 tarih ve 6235 sayılı 

genelgesi gereği şehirlerarası yolcu taşıma seyahat vb. sebeplerden dolayı kısıtlama getirilen 

giriş ve çıkışlara izin işlemleri için yetkilendirilen seyahat izin kurullarınca, 04.07.2019 tarih 

ve 30821 sayılı resmi gazetede yayımlanan Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları 

hakkında Yönetmeliğin 21 nci maddesi gereğince komşu ve diğer illerde, biyosidal ürün 

uygulama iznine sahip firmaların halk sağlığı ve kamu hizmetinin devamı olan ilaçlama ve 

dezenfiksiyon iş ve işlemleri için il dışına çıkışlarda İl sağlık Müdürlüğünden alınan 

Biyosidal ürün uygulama izin belgesinin ibraz edilmesi halinde söz konusu kısıtlamadan 

muaf tutulmasına, 

İnsani Tüketim Amaçlı Sular hakkında yönetmelik hükümleri çerçevesinde 

Müdürlüğümüzden izin alan tankerle su nakli yapan araçlar dışında, yönetmelik hükümlerine 

aykırı olarak, mahalle ve sokak aralarında sağlıksız koşullarda kamyonet üstünde plastik tank 

ve tankerden hortumla bidon ve çeşitli damacanalara izinsiz ve menşei belli olmayan suların 

kaçak olarak dolumu yapan araçların tespit edilmesi halinde idari ve yasal işlem yapılmasına, 

Döviz Bürolarının Çalışma saatleri İl Hıfzıssıhha Kurulunun 03.04.2020 tarih ve 

2020/04-14 sayılı kararı ile 06.04.2020 tarihinden itibaren Salı ve Cuma günleri saat 10.00 ile 

17.00 arasında olacak şekilde sınırlandırılmıştı. Ancak yapılan değerlendirme sonucu Döviz 

Bürolarının çalışma saatlerindeki sınırlandırmanın iptal edilmesine, 

Kuyumcu Esnaflarının 09.04.2020 tarihinden itibaren hafta içi her gün 12.00 ile 17.00 

saatleri arasında faaliyet göstermesine ve hafta sonları tamamen kapalı olmasına,  

İlçemizde tüm tekel bayii, bakkal ve büfelerin çalışmalarının 09.04.2020 tarihinden 

itibaren 09.00-21.00 saatleri arasında olacak şekilde sınırlandırılmasına,  

Ekmek satışı yapılan noktalarda ekmeğin her türlü teması engelleyecek şekilde 

ambalajlanarak satışa sunulmasına, 

20 yaş altı gebe ve lohusalar ile ebeveynlerinden en az biri eşliğinde bebek veya 

çocuğun bağlı bulunduğu aile hekimi biriminde gebe izlenimi, bebek izlenimi, çocuk 

izlenimi, tarama, tetkik, bağışıklama vb. tıbbi bakım amacıyla sağlık kurumuna covid önleme 

önlemleri alınarak gidilebilmesine, 

Yüksek riskli gebelik varlığı, tpouk kanı sonucundan hastalık açısından şüpheli 

çıkmasına bağlı olarak tekrar topuk kanı istendiği durumlar, aşı olması durumu vb. 

ertelenemeyecek bazı hizmetlerin verilmesi gereken grubun karantinada olması durumunda 

kendisi ve ailesi için gerekli önlemleri almış sağlık personeli tarafından evde bu işlemlerin 

gerçekleştirilmesine,  

 

 

 

 

 

 

 



 

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri 

çerçevesinde gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından başlatılmasına, 
            Oy birliğiyle karar verilmiştir. 

 

 


