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KARAR 

 

       İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 28.05.2020 tarihinde saat 10.00’da Vali Mustafa 

TUTULMAZ’ın Başkanlığında aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile 

toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

1)Uluslararası Yük Taşımacılığı Mola Yerlerine Yönelik Tedbir ve Uygulamalar 

Hk. 

 Ülkemiz ihracat sevkiyatlarının olumsuz yönde etkilenmemesi, tedarik zincirinin zarar 

görmemesi ve taşımacılık sektörümüzün etkin bir şekilde çalışabilmesini teminen, her türlü 

sağlık önleminin alınması kaydıyla İçişleri Bakanlığı’nın 09.04.2020 tarih ve 6360 sayılı 

Genelge, 27.04.2020 tarih ve 7172 sayılı Genelge, 08.05.2020 tarih ve 7784 sayılı Genelge ve 

14.05.2020 sayılı 8024 sayılı Genelge ile son hali verilmiş olup yayımlanmıştır. 

 Genelgede; 

 A. Türkiye'den Transit Geçecek Araçlar ve Şoförler başlığı altında 4. madde; 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. 

 B. Türkiye’ye Giriş Yapacak Şoförler başlığı altında 3.madde; “Türk ve yabancı şoförler 

için belirlenecek mola güzergâhlarında ilgili Valilik/Kaymakamlıklar tarafından 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 yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde 

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulanacağı hususunda bilgilendirilmeleri 

sağlanacaktır”şeklinde düzenlemeler bulunmaktadır. Bu çerçevede mezkur Genelgelerinde 

mola yerlerine yönelik tedbir ve uygulamalar için bazı hususlarda çalışmalar yapılması 

gerekliliği hasıl olmuştur. Türk ve yabancı şoförler için belirlenecek mola güzergâhlarına 

yönelik ; 

 -Mola yerlerinin listesinin temin edilmesi, 

 -Mola yerlerinin ziyaret edilerek fiziksel incelemenin yapılması, tesis bulunuyor ise 

tesisin hijyen şartlarının değerlendirilmesi, 

 -Mola yerlerine bilgilendirici afişlerin asılması, broşürlerin konulması, 

 -Çalışan personelin COVID-19, bulaş yolu, bulguları, dezenfeksiyon, korunma önlemleri 

ve kişisel koruyucular konularında bilgilendirilmesi, 

 -Çalışanların ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezi tarafından belirli 

aralıklarla semptomları yönünden sorgulanması, 

 -İşe yeni başlayan personelin bilgilendirilmesi, 
 



Karar No:26 

Karar Tarihi: 28.05.2020 

 -Tesiste mola veren şoförlerden hastalık bulguları olan ateş, öksürük, nefes darlığı 

bulguları olanları sağlık yardımı almaları konusunda uyarmaları, sağlık yardımı için İlçe 

Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezi ile iletişim kurmaları, 

 - Mola güzergâhlarında ilgili Valilik/Kaymakamlıklar tarafından alınan ve uygulanan 

sağlık ve güvenlik tedbirlerine riayet edilmesi hususu, 

 2) 20 Yaş Altı Vatandaşlar/Kişilerin Sokağa Çıkma Kısıtlaması İstisnası Hk. 

 18.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın 

belirlenecek gün ve saat aralıklarında sokağa çıkmalarına Bilim Kurulunun önerisi 

doğrultusunda izin verilmesi uygun görülmüştür. 

 Bu kapsamda 03.04.2020 tarihli 10 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararımız ile sokağa 

çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklarımızın 27.05.2020 Çarşamba günü; 15-20 yaş 

arasındaki gençlerimizin ise 29.05.2020 Cuma günü, 11.0015.00 saatleri arasında yürüme 

mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 

dışarı çıkabilmelerine karar verilmiştir. 

  Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci 

maddesi gereğince idari para cezası verilecektir. Alınan karantina kurallarına uymayanlara 

Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli işlemler başlatılacaktır. 

 Bu kararlar tavsiye niteliğinde olmak kaydı ile İlçe Hıfzıssıhha Kurullarına tebliğ 

edilmesi gerektiğine;  

Oy birliği ile karar verilmiştir.  
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