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İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 
Maddesi gereği 09.05.2020 tarihinde Vali Erdoğan BEKTAŞ Başkanlığında toplanarak aşağıda 
yazılı bulunan kararlar almıştır. 

 
1) ULUSLARARASI YÜK TAŞIMACILIĞI 

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

üzere ülkemizden transit geçecek araç ve şoförler ile ülkemize giriş/çıkış yapacak araç ve  
şoförlere aşağıda belirtilen şartların sağlanması gerekmektedir 

 
A. Türkiye'den Transit Geçecek Araçlar ve Şoförler 

 
a) 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 gerekmektedir. 

b) Gümrük idarelerince belirlenen mola yerlerinde ilgili Valilik/Kaymakamlıklarca gerekli 
sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır. 

c) Türkiye’den transit geçecek şoförler zaruri haller dışında duraklama, bekleme 
yapmayacaklardır. 

 
B. Türkiye’ye Giriş Yapacak Şoförler 

 
a) Sınırdan semptom olmadığı için ülkeye girişine izin verilen Türk şoförler 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. 

b) Ülkemize girişlerini takip eden en kısa sürede ülkemizden çıkış yapacaklarını taahhüt 
eden yabancı şoförlerin (14 günlük karantina süresi uygulanmadan ülke içine girişlerine izin 
verilen) ülkemizde bulundukları süre içerisinde kendilerinde herhangi bir solunum sistemi 
enfeksiyonu belirti ve bulgusu (ateş, öksürük, nefes darlığı, vb.) geliştiğinin tespit edilmesi 
halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları sağlanacaktır. 

c) Yabancı şoförler yurt içindeki mola yerlerinde ve diğer insanlarla temas halinde 
olabilecekleri her noktada maske takacaklar, araçlarında yeterli miktarda maske, el dezenfektanı 
ve uzun süre yetecek gıda malzemesi bulunduracaklardır. 

ç) Türk ve yabancı şoförler için belirlenecek mola güzergâhlarında ilgili 
Valilik/Kaymakamlıklar tarafından gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınacaktır. Anılan 
şoförlerin zaruri haller dışında duraklama ve bekleme yapmayacaklardır. 

d) Ülkemiz açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan 
araçlara öncelik tanınacaktır. 

 
C. Ro-Ro Seferlerinde Uygulanacak Kurallar 

 
a) 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, 
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b) Zonguldak-Chornomorsk (Ilyıchevsky) limanları arasında yapılacak seferlerde ise 

şoförlerin gemiye binmesine müsaade edilecektir. 
c) 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. 

ç) Ülkemize Ro-Ro seferi ile gelen tırlar şoförlerine teslim edilmeden önce şoför kabini 
başta olmak üzere araçların dezenfeksiyonu yapılacaktır. 

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Vali/Kaymakam ve Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri 
tarafından sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde,  
çalışmaların ivedilikle planlanmasını yapacak ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan 
verilmeyecektir. 

 
2) TİCARİ TAKSİ HİJYEN TEDBİRLERİ 

 
a) Ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçlar en az haftada bir kez  

olacak şekilde düzenli aralıklarla temizlenecek/dezenfekte edilecektir. Gerektiğinde ibraz edilmek 
üzere yetkili merci tarafından düzenlenmiş aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren belge araçta 
bulundurulacaktır (Bu amaçla araç dezenfeksiyonunu gerçekleştirilen kurum, kuruluş veya odalar 
tarafından gerçekleştirilen işlemin tarihi ve kimin tarafından yapıldığı gösteren belgeyi). 

b) Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın 
içinde mutlaka maske kullanacaklardır. 

c) Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde 
kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ürün veya 80 derecelik kolonya bulunduracak, 
ticari taksi şoförleri taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanabileceği/kullanması 
gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirecektir. 

ç) Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecektir. 
d) Müşteriler ticari taksilere maskesiz binemeyeceklerdir. 
e) Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda/durakta 

müşterilerin fiziksel temas edebileceği (kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuklar vs.) yerlerin 
silinmesi/dezenfekte edilmesi ve araç içerisinin havalandırılması sağlanacaktır. 

f) Meslek odaları ve işletmeciler tarafından taksi ücretinin, fiziksel temas gerektirmeyen 
(kredi kartı, mobil uygulamalar vb.) temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için gerekli 
bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılacaktır. 

 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca yukarıda belirtilen 

tedbirlerin alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere 
neden olunmaması  için kolluk birimleri, yerel  yönetimler, meslek odaları  ve  ilgili  birim/kurum 
yetkilileri ile gerekli koordinasyonun yapılması, konunun trafik zabıtası tarafından etkin şekilde 
denetlenmesine, 

 
Alınan kararın birer suretinin İlçe Kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve kuruluşlara 

gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 09.05.2020 
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