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KARABÜK İLİ HIFZISSIHHA MECLİS KURUL KARARI 
 

 

KARAR TARİHİ: 01/06/2020 

KARAR NO         : 51 

 

 

 İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 

01/06/2020 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 
 

 Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim 

Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; 

salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, 

sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgının/bulaşın yayılım hızını kontrol 

altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. 

Gelinen aşamada kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş ve Sağlık Bakanlığı Halk 

Sağlığı Genel Müdürlüğünün web sitesinde bulunan Bilimsel Danışma Kurulunun 

hazırlamış olduğu “COVİD-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” doğrultusunda 

belirtilen kurallara uyulması ve gereken önlemlerin alınması kaydıyla şehir içi ve 

şehirlerarası yolcu taşımacılığında yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda; 

 

1)  İl merkezi ve ilçelerimizde uygulanmakta olan tüm şehir içi toplu taşıma araçlarında      

(personel servis araçları da dahil) araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin 

%50’si oranında yolcu kabul edilmesi şeklindeki hükmün kaldırılmasına,  

 

2) Bilimsel Danışma Kurulunun hazırlamış olduğu “COVİD-19 Salgın Yönetimi ve 

Çalışma Rehberi” esas alınarak; 

a. Şehir içi ulaşım araçlarıyla, bahsi geçen rehberde yer alan “Kent İçi Ulaşım 

Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve 

Diğerleri) ile İlgili Alınması Gereken Önlemler” doğrultusunda belirlenen kurallara 

eksiksiz riayet edilerek yolcu taşımacılığı yapılmasına ve bu kapsamda; 

     "Araçlara koltuk sayısı kadar müşteri alınabilir, ayakta yolcu alınmamalıdır. 

Karşılıklı dörtlü koltukların iki koltuğu kullanılmalı, yüz yüze gelinmeyecek şekilde 

çapraz olarak oturulmalıdır” hükmüne özellikle dikkat edilmesine ve bununla birlikte, 

       İlimizde toplu taşıma için kullanılan araçlarının niteliği (ayakta ve oturarak yolcu 

taşıma kapasiteleri), ayakta yolcu taşımaya uygun araçların toplam taşımadaki oranı 

dikkate alınarak, “ayakta yolcu taşıma kapasitesi” belirtilmiş araçlarda belirtilen 

kapasitenin yüzde 25’i oranında ayakta yolcu alınabilmesine, 

       Bu araçlarda taşınabilecek toplam yolcu sayısının araç içinde görünür bir yere 

asılmasına, 

      Araçlarda sosyal mesafe ve maske kullanımı hususunda uyarı ve ikaz levhaları ya da 

afişleri bulundurulmasına, 

       Aracın şoförü veya muavini tarafından araca kesinlikle maskesiz yolcu alınmamasına, 

       Araç içinde yolcuların sosyal mesafeyi korumaları amacıyla yer işaretlemeleri 

yapılmasına, 



2 

       

b. Personel ve işçi servis araçlarıyla, bahsi geçen rehberde yer alan“Personel Servis 

Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler” doğrultusunda belirlenen kurallara 

eksiksiz riayet edilerek yolcu taşımacılığı yapılmasına ve bu kapsamda; 

             “Servise binen tüm yolcular maske takmalı ve yolculuk boyunca çıkarmamalıdır. 

Servise binen yolcular servise alınma sıralarına göre cam kenarlarından başlanarak, 

arkadan öne doğru, her gün aynı koltuklara oturtulmalıdır. Servislerde koltuk numarası 

verilerek oturma listesi oluşturulmalı, bu liste serviste görünür bir yerde asılı olmalıdır” 

hükümlerine özellikle dikkat edilmesine, 

c. Şehirler arası ulaşım araçlarıyla da, yine bahsi geçen rehberde yer alan “Karayolu 

Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, Denizyolu Taşımacılığı İle İlgili Alınması 

Gereken Önlemler” doğrultusunda belirlenen kurallara eksiksiz riayet edilerek yolcu 

taşımacılığı yapılmasına ve bu kapsamda; 

“COVID-19 temaslı takibinin yapılabilmesi için şehirler arası seyahatlerde yolcuların 

isimleri, iletişim bilgileri kaydedilmelidir. Terminallerde, metro istasyonlarında, 

peronlarda vb yolcular, aralarında sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek (en az 1 

metre aralıklarla) düzenli sıra oluşturmalıdır. Kalabalık oluşturmamaya özen 

gösterilmelidir. Yolcular, araca sıra ile sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) 

uyarak binmelidir ve araç içerisinde sosyal mesafe kurallarına uymaya özen 

göstermelidir” hükümlerine özellikle dikkat edilmesine, 

 

 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. 
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BAŞKAN 

 

                                           Fuat GÜREL 

Vali 

 

 

 

 

          ÜYE                                                     ÜYE                                         ÜYE 

 

 Rafet VERGİLİ                                   Dr.Ahmet SARI                     Hasan ÖZTÜRK 

Belediye Başkanı                                  İl Sağlık Müdürü            Çevre ve Şehircilik  İl Md.   

 

 

 

 

 

                  ÜYE                                                ÜYE                               ÜYE 

 

Öğr.Üyesi Dr.İsmail HASKUL             Nevzat AKBAŞ                       Çetin AYVALIK 

KBÜ  Eğitim Araş.Hast.Başhekimi   İl Milli Eğitim Müdürü V.     İl Tarım ve Orman Md. 

 

 
 

 

 

            ÜYE                                                       ÜYE 

 

Uzm.Dr.Hacer İYNEM                        Ecz.Recep YILDIZ 

       Serbest Tabip                                     Serbest Eczacı 

 


