T.C.
ZONGULDAK İLİ
UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI
KARAR TARİHİ : 20.04.2021
KARAR NO
: 22
KONUSU
:Şehirlerarası Seyahat Kısıtlaması Tedbirine Yönelik Denetimler Hakkında
İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72.
Maddeleri gereği 20.04.2021 tarihinde İlimiz Valisi Mustafa TUTULMAZ başkanlığında toplanarak
aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şehirlerarası seyahat kısıtlaması tedbirine yönelik denetim faaliyetleri kapsamında (Yol
Kontrol Faaliyetleri):
1. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlamasının
etkinliğinin artırılması amacıyla aşağıda belirtilen yerlerde ve saatlerde, Jandarma tarafından kontrol
noktaları oluşturularak, özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları tetkik
edilecek, geçerli bir mazereti bulunmayan kişilerin seyahatlerine izin verilmemesine,
Oluşturulacak yol kontrol noktaları ve saatleri;
a. Çaycuma İlçe J.K.lığınca; Bartın il yolu, (36T VL 38234-88837) koordinatlarında bulunan BartınÇaycuma Girişi Nebioğlu Beldesi Giriş Kavşağı ve (36T VL 35269-99766) koordinatlarında bulunan
Bartın Yolu İhsanoğlu Köyü yol ayrımı,
b. Gökçebey İlçe J.K.lığınca; Karabük il yolu, (36T VL 26696-72205) koordinatlarında bulunan
Çukur Mahallesi Yol Kontrol Noktası,
c. Alaplı İlçe J.K.lığınca; Düzce il yolu, (36T UL 63580-59226) koordinatlarında bulunan Kılçak
Köyü-Harmanaltı mevkii Sabit Yol Kontrol Noktası (İlçe J.K.lığı önü) ve karşı istikametinde
Hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günlerinde), 18.30-23.00 saatleri
arasında, hafta sonları (Cumartesi ve Pazar günleri), 09.00-23:00 saatlerini kapsayacak şekilde
(Gelişen durumlara göre veya ihtiyaç halinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılacak
düzenlemeler doğrultusunda planlamalarda değişiklikler yapılabilecektir.)
2. Yol Kontrolleri esnasında, şehirler arası seyahat edilen tüm araçlar durdurularak içerisinde
bulunan kişilerin seyahat izin belgelerinin olup olmadığı, seyahatlerinin muafiyet nedeni, zamanı ve
güzergahı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilmesine,
3. Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında yapılacak denetimlerde, bu araçlara yolcu alımında
HES kodu sorgulama zorunluluğuna uyulup uyulmadığı ve bu araçlarla seyahat eden yolcuların
geçerli bir HES kodunun bulunup bulunmadığı konuları titizlikle irdelenerek, seyahat izin belgesi
alması zorunlu olmasına rağmen belgesiz seyahat ettiği, muafiyeti kötüye kullandığı ve HES kodu
olmaksızın seyahat ettiği anlaşılan yolcular ile HES kodu sorgulama zorunluluğuna uymayan toplu
ulaşım araçlarına adli ve idari yaptırımlar uygulanarak ve seyahatlerine izin verilmemesine,
Alınan kararın birer suretinin İlçe Kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
oy birliği ile karar verilmiştir. 20.04.2021
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