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ilçemiz Hıfzıssıhha Kurulu İlçemiz Kaymakamı Cengiz ÜNSAL Başkanlığında 13.04.2020 
tarihinde toplanarak ilişikteki kararları almıştır.

1. T.C. İçişleri Bakanlığımın 09.04.2020 tarih ve E.6360 sayılı yazısı gereğince;
Koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle birçok ülke ile sınır kapılarımızdan geçişler 

durdurulmuş ve pek çok ülke vatandaşının ülkemize girişi yasaklanmıştır. Ancak yayınlanan 
genelgelerde; dış ticaretin devam etmesi adına ülkemize giriş çıkış yapması zorunlu olan tır 
şoförleri başta olmak üzere, ilgili kişilerin giriş çıkışlarında uygulanacak usûl ve esasların Sağlık 
Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının görüşlerine göre belirleneceği bildirilmiştir. Bu kapsamda, 
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 ilgili 
yazıda belirtilen şartların sağlanması halinde geçiş izni verilecek olup; Türkiye’den transit geçecek 
şoförlerden zaruri haller dışında duraklama, bekleme yapmayacaklarına ilişkin İçişleri Bakanlığı 
birimlerince giriş kapılarında birer taahhütname alınacak, bu taahhütname ile şoför, 
yükümlülükleri ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde kendisine Umumi Hıfzıssıhha 
Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı hususunda bilgilendirilecektir. Gümrük idarelerince transit 
geçecek araçların geçecekleri güzergâhların ve mola yerlerinin belirlenmesine 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). Bu kapsamda;

İlgili yazıyla girişleri uygun görülen, Türkiye'den transit geçecek araçlar ve şoförler için,

a-)Ilçemiz sınırları dahilinde, gümrük idarelerince belirlenecek mola yerlerinde 
Kaymakamlığımızca gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınmasına.

b-)Şoförlerin yurt içindeki molalarında ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her 
noktada maske takmalarına, araçlarında yeterli miktarda maske, dezenfektan, uzun süre 
yetecek gıda malzemesi bulundurmalarının sağlanmasına,

İlgili yazıyla girişleri uygun görülen, Türkiye’ye giriş yapacak şoförler için,

c-)îhtiyaç görülmesi halinde mola yerlerinin Devletimiz tarafından belirlenebileceği ve 
eskort eşliğinde yolculuk edebilecekleri hususu tebliğ edilen şoförlerin buna uymasına, ilgili 
birimlerimizin ise hazırlıklı olmasına,
d-)Türk uyruklu şoförlerin ikametgahında 14 günlük ev karantinası uygulanmasına, İlçe 
Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda takibinin yapılmasına,

e-)Şoförlerin yabancı uyruklu olması halinde; taşıma işlemlerinin izole alanda şoför değişimi 
ve/veya dorse/yük değişimi suretiyle yapılmasına, mümkün olmaması halinde ise 14 günlük 
karantina süresini bekledikten sonra ülkeye giriş yapmasına,

O



f-)Ülkemizde yük bırakacak yabancı şoförlerin geçecekleri güzergâhlar ve azami süreler, yol 
durumu, hava şartları, gümrük idaresindeki yoğunluk durumu vb hususlar da göz önünde 
bulundurularak, Gümrük İdarelerince belirlenecek ilçemiz sınırlarındaki mola 
güzergâhlarında Kaymakamlığımızca gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınmasına, 
anılan yabancı şoförlerin zaruri haller dışında duraklama ve bekleme yapmamalarına,

g-)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 verilmesine,

h-)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 girebilmesine ve ilgili yazıya göre hareket 
edilmesine,

İlgili yazıya göre Türkiye'den çıkış yapacak şoförler için:

1- )Türk şoförlerin ilgili Genelge uyarınca ev karantinasında kalmaları gereken süreyi 
tamamladıklarının tespit edilmesi halinde çıkışlarına izin verilmesine,

j-)Türk uyruklu şoförlerin çıkış kapısına beraberlerinde maske, dezenfektan malzeme, uzun 
süre yetecek gıda maddesi bulunduracak şekilde gitmelerine, ayrıca şoförlerin varış 
ülkelerinde ve güzergâh boyunca kimseyle temas etmeden, sosyal mesafeyi koruyarak 
iletişim kurması ve yüklerini boşaltarak vakit kaybetmeden geri dönmeleri konusunda 
uyarıda bulunulmasına,

k-)Yabancı şoförlerin çıkışlarında, Genelgede belirtilen kurallara uyup uymadığı kontrol 
edilerek, kurallara uyulmadığı tespit edilir ise İçişleri Bakanlığının ilgili birimleri tarafından 
cezai işlem uygulanmasına.

2- T C. İçişleri Bakanlığı’nın 09.04.2020 tarih ve E.6419 sayılı yazısı gereğince;
Korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, 

sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltmak suretiyle sosyal izolasyonu tesis edebilmek 
adına bugüne kadar 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 yasaklanmış olup;
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 ihtiyaçlarını 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 sendoruımı gibi tanısı konulmuş “Özel Gereksinimi” olan çocuk ve 
gençlerimizin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarım 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 ilimiz sınırları içinde araçla 
seyahat etmelerine izin verilmesine, uygulamada herhangi bir aksaklığa, çocuk ve gençlerimiz ile 
ailelerinin herhangi bir şekilde mağduriyetlerine mahal verilmemesine

3- İçişleri Bakanlığı’nın talimatı ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince seyahat 
izinleri ile ilgili olarak;



a-)Göç idaresinin yabancılar için verdiği yol izin belgelerinin yeterli görülmesine, 
ayrıca seyahat izin belgesi talep edilmemesine.

b-)20 yaş altı olup sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşlarımızın; zorunlu halde dışarı 
çıkmalarında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanların tabi olduğu usul ve esaslar 
uygulanmasına.

c-)Yabancı uyrukluların seyahat izin belgesi taleplerinde Türk vatandaşları için geçerli 
olan usul ve esasların uygulanmasına,

d-)Giriş çıkış kısıtlaması olan şehirlere komşu olan il ve ilçelerde bulunan süt üreticileri 
vb. yöresel ürünlerin satışını yapanlar 03/04/2020 tarih ve 6235 sayılı genelgenin 3/a 
maddesinde düzenlenen temel ihtiyaç malzemeleri ticareti kapsamında değerlendirilip, 
taşıma irsaliyesi, fatura vb belge olmasa bile seyahat izin belgesi aranmamasına, ancak 
illere girişlerinde muhakkak ateşleri ölçülerek, maske kullanmalarının temin edilmesine,

e-)Tıbbi cihazların, asansör, beyaz eşya vb. tamir ve periyodik bakım hizmetini veren 
servislerin personeline görev/yetki belgesi ve bakım sözleşmesi ibraz etmek şartıyla 
seyahat izin belgesi aranmadan illere girişlerine izin verilmesine.

f-)Hasta refakatinde bulunulması gibi zorunluluk durumlarında (kişinin yakının idari 
izinli olma durumu, refakat edecek kimsesinin bulunmaması) en fazla iki yakınına 
seyahat izin belgesi düzenlenebilmesine,

g-)Nakliyeci ve kamyoncuların ikametgâhları dışındaki tır ve kamyon garajlarında 
bulunan araçlarını almak için özel araçla gitmek istemeleri halinde araçlarının tır 
parkında olduğunu belgelemeleri kaydıyla yanlarında bir kişiyle beraber seyahat 
etmelerine izin verilmesine,

h-)İl dışı tarım faaliyetleri için izin almak isteyen kişinin çapa, gübreleme, budama, 
ekme/biçme/hasat, ilaçlama vb talebinin mevsimsel, bölgesel özellikler ve tarımsal 
döngü çerçevesinde olduğunun Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerince tespiti yapılırsa, 
ilgiliye kişi çiftçilik belgesi ibrazı ve faaliyetinin tarımsal üretimin bir parçası olması 
(tarımsal faaliyet yapılacak alanın büyüklüğü vb. kriterler göz. önüne alınarak) şartı ile 
izin belgesi verilebilmesine,

i-)At yetiştiriciliği ile ilgili taleplere Tarım ve Orman ilçe Müdürlüklerince uygun 
görülmesi şartı ile izin belgesi verilebilmesine.

j-)Anne babanın çalıştığını gösteren belgeleri ibraz ettiği durumda (işyeri kimliği, sgk 
kaydı vb.) 14 yaş altı çocukların araçla bakıcıya, yakın akrabalara götürülüp getirilmesi, 
sokağa çıkma yasaklanması kapsamında değerlendirilmemesine,

k-)Terhis olmuş askerler veya salıverilen tutuklu/hükümlüler her türlü seyahat yetki 
belgesine sahip ulaşım araçlarıyla seyahat edebilmesine, ancak araçlar kapasitelerinin 
%50 si oranında yolcu taşıyabilmesine.

l-)Mevsimlik tarım işçileri aileleriyle birlikte (çocukların yaşına ve sayısına 
bakılmaksızın) 03/04/2020 tarih ve 6202 sayılı Genelgemize uygun şekilde seyahat 
edebilmesine, anılan Genelge kapsamında hareket etmeleri durumunda giriş çıkış 
kısıtlamaları kapsamında değerlendirilmemesine,



m-)İspatlayım belgeleri ibraz etmek şartı ile kamu ihalelerine katılmak/sözleşme 
yapmak amacıyla seyahat eden kişilerden ayrıca seyahat izin belgesi talep 
edilmemesine,

n-)Duruşmalara katılması gereken avukatlar, tarımsal zarar ziyan tespit faaliyetini yürüten 
uzmanlar, hayvan sağlığı için gerekli ilaçların ve zirai ilaçların tedarikinden sorumlu 
veteriner hekimler ve ziraat mühendisleri, işyeri hekimleri gibi çalışanlar 03/04/2020 tarih 
ve 6235 sayılı Genelgenin kamu görevi ve kamu hizmetinin sürekliğinin sağlanmasında 
görevli olanlar maddesi kapsamında değerlendirilmesine ve görev belgesi, duruşma 
tebligatı gibi belgeleri ibraz etmek şartı ile seyahat izin belgesi olmadan giriş-çıkışlarına 
izin verilmesine,

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin İlçemiz Kaymakamlığı tarafından İlçe Belediye 
Başkanlığı ile işbirliği içinde ilgili Mevzuat Hükümleri çerçevesinde gerekli 
çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve ilgili kişi ve kurumların 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 5326 sayılı Kabahatler 
Kanununun 32.maddesi gereğince, tüzel kişilere ve işverenlere ise 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,


