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İLÇE HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

 

      İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 10.05.2020 günü saat 14.00’da Kaymakam Kemal BALABAN 

başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile telekonferans 

yoluyla toplandı, gündemdeki konular görüşülerek karara bağlandı.  

 

GÜNDEM: 

 

1-  İlçemizde Koronavirüs (Covid-19) ile ilgili alınacak tedbirler, 

 

KARAR: 

 

İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu’nun 09.05.2020 tarihli ve 56 No’lu kararlarına istinaden;  

     Tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (KOVİD-19) salgınının toplum sağlığı açısından 

oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulması hayati 

derecede öneme haizdir. Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın 

hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken 

kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmakta bu doğrultuda İl İdaresi Kanunu’nun 11/C  

maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddesi kapsamında; 

A. Ticari taksilerin faaliyetleri sırasında, gerek araç içi alanın darlığı, gerekse bu alanların gün 

içinde birçok kişi tarafından kullanılması nedeniyle sosyal mesafe ve kişisel hijyen tedbirleri 

açısından bazı risklerin ortaya çıktığı, bu risklerin giderilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklarla yapılan 

değerlendirmeler sonucunda pandemi sürecinde ilimizde alındığı gibi ilçemizde de aşağıda belirtilen 

tedbirlerin alınmasına; bu doğrultuda; 

1- Ticari taksi duraklarının ve ticari taksi olarak kullanılan araçların en az haftada bir kez olacak 

şekilde düzenli aralıklarla temizlenmesine/dezenfekte edilmesine, gerektiğinde ibraz edilmek 

üzere yetkili merci tarafından düzenlenmiş aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren belgenin araçta 

bulundurulmasına, bu amaçla sürücülerin araç dezenfeksiyonunu gerçekleştirilen kurum, kuruluş 

veya odalar tarafından gerçekleştirilen işlemin tarihi ve kimin tarafından yapıldığını gösteren 

belgeyi bulundurmalarına, 

2- Ticari taksi şoförlerinin, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmelerine ve 

aracın içinde mutlaka maske kullanmalarına, 

3- Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel 

kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ürün veya 80 derecelik kolonya bulundurulmasına, ticari 

taksi şoförlerinin taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanabileceği/kullanması 

gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirmesine, 

4- Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmemesine,  

5- Müşterilerin ticari taksilere maskesiz bindirilmemesine, 

6- Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda/durakta müşterilerin 

fiziksel temas edebileceği (kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuklar vs.) yerlerin 

silinmesine/dezenfekte edilmesine ve araç içerisinin havalandırılmasının sağlanmasına, 



7- Meslek odaları ve işletmeciler tarafından taksi ücretinin, fiziksel temas gerektirmeyen (kredi 

kartı, mobil uygulamalar vb.) temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için gerekli 

bilgilendirme ve yönlendirmelerin yapılmasına, 

B. İlçemize il dışından giriş yapanların takiplerinin yapılabilmesi için daha önceden olduğu gibi bu 

kişilerin bilgilerinin kolluk kuvvetlerince Toplum Sağlığı Merkezimize bildirilmesi uygulamasının 

devamına, bu kişilerin Toplum Sağlığı Merkezimiz tarafından 14 günlük ev izolasyonuna 

alınmalarına, izolasyon kurallarına uymalarının sağlanması ve gerekli kontrol ile takiplerinin daha 

iyi yapılabilmesi için, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan ve İçişleri Bakanlığı sistemlerine bilgi 

aktaran halk sağlığı yönetim sistemine (HSYS) kayıtlarının yapılmasına, izolasyon kurallarına 

uymayan kişiler hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince işlem tesis edilmesine, 

 

İşbu kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan kurum ve 

kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara Umumi 

Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta olmak üzere 

aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil 

eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli 

işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

 

  

           Başkan                                                    Üye                                                            Üye 
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