
 

 

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 10.05.2020 tarihinde Saat 14.00’ de 1593 sayı-
lı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 27. ve 72. maddelerine göre, Valimiz Sayın Aykut 
PEKMEZ başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları almıştır. 

Tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açı-
sından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyul-
ması hayati derecede önemi haizdir. Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve va-
tandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek için birçok tedbir almakta ve bu kapsamda 
uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarla paylaşmaktadır.  

İlimiz genelinde hastalıktan korunmak için tüm vatandaşlarımızın herhangi bir nedenle 

ikametlerinden çıktıkları andan itibaren, ikametlerine dönünceye kadar maske takmadan so-

kakta ve kamuya ait açık ve kapalı alanlarda ve araçlarda bulunmaları yasaklanmıştır. 

 Bu yasağın uygulanmasına 14 Mayıs 2020 günü saat 23.59’dan itibaren başlanılacaktır. 

Uygulamayı denetlemek, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak, kolluk kuvvetlerinin tale-

bi ve gözetiminde olmak üzere belediyelerde görevli zabıta memurlarının da yetkilendirilmesi 

yapılacaktır. 

T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 07/05/2020 tarih ve 89780865-

153-… sayılı ve “Ticari Taksi Hijyen Tedbirleri” konulu emri ile İlgi: 23.03.2020 tarihli ve 

5823 sayılı genelge ile salgın kontrolü ile ilgili alınan kararlar genelge halinde duyurulmuştur. 

  Bu çerçevede anılan Genelge ile toplu ulaşım araçlarında alınması gereken tedbirler be-
lirlenerek gönderilmiştir. Ticari taksilerin faaliyetleri sırasında gerek araç içi alanın darlığı ge-
rekse bu alanların gün içinde birçok kişi tarafından kullanılması nedeniyle sosyal mesafe ve 
kişisel hijyen tedbirleri açısından bazı riskler ortaya çıkmaktadır.  

Bu risklerin giderilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklarla yapılan değerlendirmeler sonu-
cunda pandemi sürecinde aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması gerekmektedir: 

1-  Ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçlar en az haftada bir kez 
olacak şekilde düzenli aralıklarla temizlenecek/dezenfekte edilecektir. Gerektiğinde ibraz edil-
mek üzere yetkili merci tarafından düzenlenmiş aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren bel-
ge araçta bulundurulacaktır. Bu amaçla araç dezenfeksiyonunu gerçekleştirilen kurum, kuruluş 
veya odalar tarafından gerçekleştirilen işlemin tarihi ve kimin tarafından yapıldığını gösteren 
belge olmalıdır. 

2- Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın 
içinde mutlaka maske kullanılması sağlanmalıdır. 

3-  Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek 
ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ürün veya 80 derecelik kolonya bulun-
duracak,  
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ticari taksi şoförleri taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanabileceği/
kullanması gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirmesi sağlanmalıdır.  

4-  Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilemeyecektir. 

5-  Müşteriler ticari taksilere maskesiz olarak binemeyecektir. 

6- Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda/durakta müşte-
rilerin fiziksel temas edebileceği (kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuklar vs.) yerlerin silin-
mesi/dezenfekte edilmesi ve araç içerisinin havalandırılması sağlanması gerekmektedir. 

7- Meslek odaları ve işletmeciler tarafından taksi ücretinin, fiziksel temas gerektirmeyen 
(kredi kartı, mobil uygulamalar vb.) temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için gerekli 
bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılması sağlanacaktır. 

Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmeme-
si ve mağduriyetlere neden olunmaması için kolluk birimleri, yerel yönetimler, meslek odaları 
ve ilgili birim/kurum yetkilileri ile gerekli koordinasyonun yapılması, konunun trafik zabıtası 
tarafından etkin şekilde denetlenmesi gerekmektedir. 

 III) Alitaşı Mahallesi Halep Caddesi No: 2 Aziz Uzun Apt. Merkez / Adıyaman adre-

sinde ikamet eden Korkmaz ailesinde 9 Mayıs 2020 tarihinde 2 ve üzeri kişinin (Covid-19) 

hastalığı nedeniyle tedaviye alındığından 9 Mayıs 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üze-

re tedavi süresince ve taburcu tarihinden itibaren 14 gün süre ile Alitaşı Mahallesi Halep Cad-

desi No: 2 Aziz Uzun Apt. Merkez / Adıyaman adresindeki apar tmanın karantina tedbir-

lerinin uygulanmasına, 

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtildiği çer-

çevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, alınan kararlara uymayan vatan-

daşlara/taksi şoförlerine/iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğin-

ce idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince 

işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci 

maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, konuları belirlenmiş olup ilimiz ge-

nelinde yazı gereği kararın İl Hıfzıssıhha Kuruluna sunulması ve kurumlar tarafından gerekli 

tedbirlerin alınması kararlaştırılmış olup alınan kararın birer suretinin ilçe kaymakamlıklarına, 

ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. İlgili kurumların iş 

ve işlemleri eksiksiz olarak gerçekleştirmesi gerekmektedir. 

 Oy birliği ile karar verilmiştir. 

İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 
 

KARAR TARİHİ:  09.05.2020 
KARAR NO: 2020 / 5-3 



 

 

  
                            

 

                         BAŞKAN 
 

                 Aykut PEKMEZ 
                           Vali 
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