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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 2020/32 Kararı - Coronavirüs (Covid19) Salgınından Korumak ve Yayılmasını Engellemek İçin Alınması
Gereken Tedbirler
ANTALYA
İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI
Karar No: 2020/32
Karar Tarihi: 09/05/2020
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın 08.05.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü
ifadeli E.7785 sayılı “Ticari Taksi Hijyen Tedbirleri” konulu genelgesi çerçevesinde gerekli tedbirleri
kararlaştırmak için, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 09.05.2020
tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.
GÜNDEM :
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya
Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve
vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için gereken tedbirlerin kararlaştırılması.
KARAR :
Koronavirüs (Covid-19) 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 yayılım
hızını kontrol altında tutmak amacıyla birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirilmiştir.
İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen genelgesiyle, 28.03.2020 tarihli ve 5823 sayılı genelge ile bildirilen
toplu ulaşım araçlarında alınması gereken tedbirlerin yanı sıra, 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 risklerin ortaya çıkmakta olduğu belirtilerek; bu risklerin
giderilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklarla yapılan değerlendirmeler sonucunda pandemi sürecinde alınması
gereken tedbirler bildirilmiş ve gerekli kararların alınması istenmiştir.
Genelgede belirtilen hususlar ışığında yapılan değerlendirme sonucunda;
1. Ticari taksi duraklarının ve ticari taksi olarak kullanılan araçların en az haftada bir kez olacak şekilde
düzenli aralıklarla temizlenmesine/dezenfekte edilmesine, araç dezenfeksiyonunu gerçekleştirilen kurum,
kuruluş veya odalar tarafından gerçekleştirilen işlemin tarihi ve kimin tarafından yapıldığını gösteren
belgelerin kontroller sırasında ibraz edilmek üzere duraklarda ve araçlarda bulundurulmasına,
2. Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel kullanıma
uygun dezenfektan malzemesi/ürünü veya 80 derecelik kolonya bulundurulmasına, ticari taksi şoförlerinin
taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanabileceği/kullanması gerektiği konusunda müşteriyi
bilgilendirmesine,
3. Kurulumuzun 29.04.2020 tarihli ve 2020/27 no.lu kararının 2. maddesinin;
“İlimiz genelinde tüm özel binek ve hafif ticari model araçlara aynı anda sürücü dışında en fazla 3 (üç) yolcu
binebileceğine, bu araçlarda sürücü dışında yolcu bulunduğu durumlarda araçta bulunan sürücü dâhil
herkesin maske takmasının zorunlu olduğuna,
- Ticari taksi şoförlerinin, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmelerine ve aracın
içinde mutlaka maske kullanmalarına,
- Ticari taksilere aynı anda 3 (üç) kişiden fazla müşteri kabul edilemeyeceğine, müşterilerin de ticari
taksilere maskesiz binemeyeceklerine,” şeklinde değiştirilmesine,
4. Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda/durakta müşterilerin fiziksel
temas edebileceği (kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuklar vs.) yerlerin silinmesinin/dezenfekte edilmesinin
ve araç içerisinin havalandırılmasının sağlanmasına,
5. Meslek odaları ve işletmeciler tarafından, taksi ücretinin, fiziksel temas gerektirmeyen (kredi kartı, mobil
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uygulamalar vb.) temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmelerin
yapılmasına,
6. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin kolluk birimleri ve belediye zabıta
teşkilatlarınca koordineli bir şekilde yapılmasına,
7. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak
üzere;
a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
b) Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına,
c) Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195.
maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis
cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler
takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 09.05.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.
Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.
Tüm duyurular için tıklayınız...
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