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            İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 04.06.2020 günü saat 11.00’de 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha 

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

başkanlığında toplanmış olup, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 

03.06.2020 tarih ve 8751-8752 sayılı genelgeleri gereği; 

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim 

Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın 

toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, 

sosyal mesafeyi koruma ve salgının/bulaşın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla 

birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.  

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 26.03.2020 tarih ve 

5887 sayılı genelgesi ile vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması ve salgının 

yayılmasının önlenmesi amacıyla büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare 

birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının 

ertelenmesi kararının alınması için Valilikler talimatlandırılmıştı.  

Gelinen aşamada kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş ve Sağlık Bakanlığı 

Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde birçok alanda 

normalleşme adımları atılmaya başlanmıştır.  

Bu kapsamda, yaşanan olumlu gelişmeler neticesinde daha önce alınmış olan 

büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel 

meclislerinin aşağıda belirtilen hususlara riayet edilmesi kaydı ile Haziran ayı toplantıları ile 

sonraki toplantılarına izin verilebilecektir.  

Söz konusu yerel yönetim birimlerinin Haziran ayı olağan meclis toplantıları ile bundan 

sonraki toplantılarında başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından 

belirlenen/belirlenecek kurallara uyulmakla birlikte;  

1. Meclis toplantılarının yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine COVID-19 

kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve 

meclis toplantısı yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır.  

2.  Meclis toplantılarının yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşleri 

ölçülmelidir. 38 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde, kişiler içeriye alınmayarak tıbbi 

maske ile sağlık kuruluşuna başvurması sağlanmalıdır.  

3.  Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının 

dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Özellikle meclis toplantısı yapılacak yerde her 

toplantıdan önce bu işlem mutlaka yapılmalıdır.  

4.  Uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır.  

5.  Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınmalıdır.  

6.  Meclis toplantılarının yapılacağı yerlere/binalara muhakkak maske takılarak girilmeli 

ve toplantılar esnasında maske çıkarılmamalıdır.  

7.  Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının doğal 

havalandırması sağlanmalıdır.  

8.  Meclis toplantılarının yapıldığı yerlerde/binalarda ortak kullanım alanlarında (lavabo 

vb.) temizlik ve hijyen kurallarına uyulması sağlanmalıdır.  

 

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sınır kapılarımızda alınan önlemler ile 

birçok ülke ile giriş çıkışlar durdurulmuş ve pek çok ülke vatandaşının ülkemize girişi 



yasaklanmıştır. Bununla birlikte dış ticaretin bu süreçten olumsuz olarak etkilenmemesi adına 

ülkemize giriş çıkış yapması zorunlu olan tır şoförleri başta olmak üzere, ilgili kişilerin giriş 

çıkışlarında uygulanacak usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve 

Altyapı Bakanlığının görüşleri çerçevesinde İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel 

Müdürlüğünün 08.05.2020 tarih ve 7784 sayılı genelge ile bildirilmiştir.  

Gelinen aşamada tüm dünyada bulaşın yayılım hızının düşmesi, Irak ve İran’da 

salgının etkilerinin azalmış olması sebebiyle daha önce bu ülkelere yönelik uygulanan istisna 

kaldırılacak; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 08.05.2020 tarih ve 7784 

sayılı ile 14.05.2020 tarih ve 8024 sayılı genelgelerinde uluslararası yük taşımacılığı 

kapsamında diğer ülkelere açılan sınır kapılarımızda uygulanan hükümler İran ve Irak’a 

açılan sınır kapılarında da aynen uygulamaya geçirilecektir.  

Bu kapsamda, uluslararası ticaret amacıyla ülkemizden transit geçecek araç ve 

şoförler ile ülkemize giriş/çıkış yapacak araç ve şoförlere aşağıda belirtilen şartların 

sağlanması halinde İran ve Irak’a açılan sınır kapılarından geçiş izni verilecektir.  

A. 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 ve 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 Ülkemizden en kısa sürede ayrılmaları sağlanacaktır.  

5. Gümrük idarelerince belirlenecek mola yerlerinde ilgili gerekli sağlık ve güvenlik 

tedbirleri alınması,  

6. Türkiye’den 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. Koronavirüsle mücadele kapsamında araç şoförünün sağlık kontrolü sağlık birimlerince 

yapılacak, muayene ve epidemiyolojik değerlendirmesinde,  

a. Hastalığa ilişkin semptomların görülmesi halinde;  
i. Türk şoförlerin sağlık denetleme merkezlerince ilgili Sağlık Müdürlüklerine bildirimi 

yapılarak belirlenen yerlerde karantina/tedavi altına alınmaları sağlanacaktır. İkamet ve 

kimlik bilgileri, gerekli kontrollerin sağlanması için bulunacağı ilin Sağlık Müdürlüklerine 

bildirilecektir.  

ii. Yabancı şoförlere geçiş izni verilmeyecektir.  

b. Hastalığa ilişkin semptomların görülmemesi halinde;  
i. Türk şoförler 14 günlük karantina süresini evlerinde geçirmek üzere ülke içine alınacak 

ancak uluslararası ticari taşımacılık faaliyetleri kapsamında karantina süresinin bitmesini 

beklemeksizin yurt dışına çıkabileceklerdir. Uluslararası ticari taşımacılık kapsamında ülke 

dışına çıkmayacak şoförler ise 14 günlük karantina süresini evlerinde tamamlayacaklardır. 

Türk şoförlerin ikamet ve kimlik bilgileri, gerekli kontrollerin sağlanması için bulunacağı ilin 

Sağlık Müdürlüklerine bildirilecektir.  

ii. Yabancı şoförlere ülkemize girişlerini takip eden en kısa sürede ülkemizden çıkış 

yapacaklarını taahhüt etmeleri halinde 14 günlük karantina süresi uygulanmadan ülke içine 

girişlerine izin verilecektir. Yabancı şoförler, ülkemizde bulundukları süre içerisinde 



kendilerinde herhangi bir solunum sistemi enfeksiyonu belirti ve bulgusu (ateş, öksürük, 

nefes darlığı, vb.) geliştiğini hissetmeleri halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvuracaklarını 

taahhüt edecektir.  

iii. Yabancı şoförlere yurt içindeki mola yerlerinde ve diğer insanlarla temas halinde 

olabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, el 

dezenfektanı ve uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmaları gerektiği ve ihtiyaç 

görülmesi halinde mola yerlerinin Devlet tarafından belirlenebileceği ve eskort eşliğinde 

yolculuk edebilecekleri hususu İçişleri Bakanlığı birimlerince tebliğ edilecektir.  

2. Ülkemize giriş yapan araçlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacaktır.  

3. Türk ve yabancı şoförler için belirlenecek mola güzergâhlarında gerekli sağlık ve güvenlik 

tedbirleri alınacaktır. Anılan şoförlerden zaruri haller dışında duraklama ve bekleme 

yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı birimlerince bir taahhütname alınacak, bu 

taahhütname ile şoförlerin yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi 

halinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı hususunda 

bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.  

4. Ülkemiz açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan 

araçların/şoförlerin girişlerine öncelik verilecektir.  

C. RO-RO SEFERLERİNDE UYGULANACAK KURALLAR  
1. Genel olarak Ro-Ro taşımacılığı kapsamında, yalnızca dorse/konteyner taşıması yapılacak 

olup, yolcu 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. Zonguldak-Chornomorsk(Ilyıchevsky), İstanbul(Haydarpaşa)-Chornomorsk (Ilyıchevsky), 

Karasu- Chornomorsk(Ilyıchevsky), Köstence-Karasu, Taşucu-Tripoli, Mersin-Hayfa 

Limanları arasında yapılacak seferlerde ise şoförlerin gemiye binmesine müsaade edilecektir.  

3. Gemilere binmesi 1 ve 2’nci 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.  

4. Ülkemize Ro-Ro seferi ile gelen tırlar şoförlerine teslim edilmeden önce şoför kabini başta 

olmak üzere araçların dezenfeksiyonu yapılacaktır.  

Yukarıda belirtilen uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve 

mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak 

üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu 

suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında 

gerekli adli işlemlerin başlatılmasına. 

Oy birliğiyle karar verilmiştir. 

 

 


