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 İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 09/05/2020 

tarihinde Vali Fuat GÜREL başkanlığında aşağıda isimleri belirtilen üyelerin iştiraki ile 

gündemdeki maddeleri görüşmek üzere toplanmış olup, aşağıdaki kararları almıştır. 

 

 

K A R A R 
 

 

 Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum 

sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına 

uyulması hayati derecede öneme haizdir. Bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını 

tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir alınmaktadır. Bu çerçevede ticari taksilerin 

faaliyetleri sırasında, gerek araç içi alanın darlığı, gerekse bu alanların gün içinde bir çok kişi 

tarafından kullanılması nedeniyle sosyal mesafe ve kişisel hijyen tedbirleri açısından bazı riskler 

ortaya çıkmaktadır. Bu risklerin giderilmesi amacıyla pandemi sürecinde, ticari taksilerin 

faaliyetleri sırasında bir takım tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu kapsamda; 

 

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

şekilde düzenli aralıklarla temizlenmesine/dezenfekte edilmesine,  

2- Yapılan denetimlerde ibraz edilmek üzere yetkili merci (dezenfekte işlemini yapan kurum, 

kuruluş veya odalar) tarafından düzenlenmiş; gerçekleştirilen işlemin tarihini ve kimin 

tarafından yapıldığını gösterir belgenin araçta bulundurulmasına, 

3- Ticari taksi şoförlerinin kişisel hijyen kurallarına uymasına ve aracın içinde mutlaka maske 

kullanmalarına, 

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

kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ürün veya 80 derecelik kolonya bulundurulmasına ve 

ticari taksi şoförleri tarafından taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya 

kullanabileceği/kullanması gerektiği konusunda müşteriye bilgilendirme yapılmasına, 

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

6- Müşterilerin, ticari taksilere maskesiz kabul edilmemesine, 

7- 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, 

8- İlgili 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, 

9- Herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması için kolluk  

birimleri, Belediye Başkanlıkları, meslek odaları ve ilgili birim/kurum yetkilileri ile gerekli 

koordinasyonun yapılmasına ve konunun trafik zabıtası tarafından etkin şekilde 

denetlenmesine,



2 

 

 Alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 

282.Maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince idari para 

cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi 

kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanmasına; 

 

             Oy birliğiyle/çokluğuyla karar verilmiştir. 

 

 
 

 

                                                                BAŞKAN 

 

                                        Fuat GÜREL 

                                                                    Vali 

 

 

 

 

 

            ÜYE                                                ÜYE                                         ÜYE 

 

     Rafet VERGİLİ                             Dr.Ahmet SARI                     Hasan ÖZTÜRK 

    Belediye Başkanı                            İl Sağlık Müdürü            Çevre ve Şehircilik  İl Md.   
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Öğr.Üyesi Dr.İsmail HASKUL             Nevzat Akbaş                       Çetin AYVALIK 

KBÜ  Eğitim Araş.Hast.Başhekimi    İl Milli Eğitim Müdürü V.   İl Tarım ve Orman Md. 
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Uzm.Dr.Hacer İYNEM                      Ecz.Recep YILDIZ 

     Serbest Tabip                                    Serbest Eczacı 

 
 


