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Karar No.
: 2020/41
İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26’ıncı maddeleri
gereğince, 10.05.2020 Pazar günü saat 11:00’de Vali Sayın Oktay ÇAĞATAY
Başkanlığında,Valilik Toplantı Salonunda aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştirakiyle
toplanmıştır.
Gündem:
COVID-19 Hastalığı ve Vaka Yöntemi kapsamındaalınan tedbirlere ilave olarak;
Durum Değerlendirmesi:
Çin’de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) salgınının
ülkemizde kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye
düşürmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği’ne gönderilen Genelgeler ve
Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir alınmakta ve bu kapsamda uyulması
gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşılmaktadır.
İlimizdeki Ticari taksilerin faaliyetleri sırasında, gerek taksi duraklarında gerekse araç içi alanın
darlığı ve bu alanların gün içinde bir çok kişi tarafından kullanılması nedeniyle sosyal mesafe ve
kişisel hijyen tedbirleri açısından bazı riskler ortaya çıkmaktadır.
Bitlis İl Hıfzıssıhha Kurulu bu risklerin giderilmesi amacıyla ilgili Bakanlıkların yaptığı
değerlendirmeler ve İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliğine göndermiş olduğu Genelge ile Sağlık
Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün81 İl Valiliğine göndermiş olduğu 09.05.2020 tarih
ve E.715 sayılı yazılarına istinaden COVİD-19 Ticari Taksiler ve Taksi Durakları için aşağıda
belirtilen hijyen tedbirlerinin alınması için toplanmış olup, bu kapsamda;

KARARLAR:

1- TİCARİ TAKSİ DURAKLARINDA ALINACAK TEDBİRLER;
a. Ticari taksi duraklarının günlük olarak su ve deterjan ile temizlenmesi ayrıca haftada
bir kere olacak şekilde dezenfekte işlemi yapılmasına,

b. Ticari taksi duraklarında COVID-19 hakkında bilgilendirme yapılarak duraklara
COVID-19, el yıkama ve maske takma kuralları konusunda afişler asılmasına,

c. Ticari taksi duraklarında kişiler arası sosyal mesafenin en az 1 metre (3-4 adım) olacak
şekilde korunmasına,
d. Ticari taksi durağının içinde sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, masa yüzeyleri,
elektrik düğmeleri gibi) temizliğine özellikle dikkat edilmesine, bu amaçla su ve
deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım
küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipokloritCas No: 7681-52- 9) veya %70
alkol kullanılmasına, ayrıca durak tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır
suyu (Sodyum hipokloritCas No: 7681-52-9) kullanılmasına,
e. Çamaşır suyunun içeride kimse olmadığı zamanlarda kullanılmasına, sonrasında
kuruyana ve koku çıkana kadar taksi durağının havalandırılmasına,
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2- TİCARİ
a.
b.

c.
d.

e.
f.

g.
h.
i.
j.

k.

TAKSİLERDE
ŞOFÖRLER,
MÜŞTERİLER
VE
ARAÇ
DEZENFEKSİYONU İÇİN ALINACAK TEDBİRLER;
Ticari taksilerin genel iç temizliğinin gün sonunda ve her vardiya değişiminde su ve
deterjan ile bez kullanılarak yapılmasına,
Gerektiğinde ibraz edilmek üzere yetkili merci tarafından düzenlenmiş aracın
dezenfekte edildiği tarihi gösteren belgenin araçta bulundurulmasına,bu amaçla araç
dezenfeksiyonunu gerçekleştirilen kurum, kuruluş veya odalar tarafından
gerçekleştirilen işlemin tarihi ve kimin tarafından yapıldığı gösteren belgenin araç
şoförüne teslim edilmesine,
Ticari taksi şoförlerinin kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmesi ve
aracın içinde mutlaka maske kullanmasına,
Maskelerin nemlenmesi durumunda değiştirilmesine, maskeler çıkarılırken
lastiklerinden tutularak maskelerin dış yüzeyine dokunmadan çıkarılmasına ve
maskenin tekrar lastiklerinden tutularak takılmasına,
Kullanılmış maskelerin ağzı bağlı çöp torbasına atılmasına ve maske değiştirme söz
konusu ise el antiseptiği kullanılmasına,
Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde
kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ürün veya en az 80 derecelik kolonya
bulundurmasına ve ticari taksi şoförlerinin taksiye bindiği anda dezenfektan veya
kolonya kullanabileceği/kullanması gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirmesine,
Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmemesine,
Müşterilerin tıbbi/bez maske takmalarına ve yolculuk boyunca çıkarmamalarına,
COVID-19 ile uyumlu belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb.)
olanların tıbbi maske takmasının sağlanmasına ve sağlık merkezine yönlendirilmesine,
Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda/durakta
müşterilerin fiziksel temas edebileceği (kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuklar vs.)
yerlerin silinmesi/dezenfekte edilmesi ve araç içerisinin havalandırılmasına,
havalandırma işleminin uygun olan her fırsatta yapılarak taksinin iç havasının
temizlenmesinin sağlanmasına,
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,

l. Ticari taksilerdeki klima sistemi havalandırması, dışarıdan temiz havanın içeriye alınması
şeklinde olmalıdır. Klimanın iç havalandırma sistemi (içerideki havanın tekrar içeriye
verilmesi) fonksiyonu önlenmelidir

3- Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi 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 denetlenmesine,

4- İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun; İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında yukarıda almış olduğu kararlara
uyulmaması/aksi davranılması durumunda ve her seferinde olmak üzere;
a. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,idari para
cezasının Mülki Amir onayı ile uygulanmasına,
b. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezasının idari
para cezasının Kolluk Kuvvetlerince 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 gereğince, bu
hükme uymayan kişilerin haklarında ADLİ ve İDARİ İŞLEMLER uygulanmak üzere
idari ve adli makamlara bildirilmesine,
2

d. İş yerlerine Kapatma/Ruhsat İptali işlemi uygulanmasına,

5- Alınan Kararların Bitlis Valiliği ve Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü web sitesinden
yayımlanmasına,
Oy birliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN
Vali
Oktay ÇAĞATAY

ÜYE
İl Jandarma Komutanı
Tuğgeneral
Nail İLBEY

ÜYE
Bitlis Belediye Başkanı
Nesrullah TANĞLAY

ÜYE
Vali Yardımcısı
Tamer KILIÇ

ÜYE
İl Emniyet Müdürü
Yaman AĞIRLAR

ÜYE
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri
Adem AYDOĞDU

ÜYE
İl Müftüsü
M.Feysal GEYLANİ

ÜYE
Aile Çalışma ve
Sosyal Hizmetler
İl Müdür V.
İsmetullah ALTUN

ÜYE
Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
Hüseyin ARAS

ÜYE
İl Sağlık Müdürü
Dr.Koray OKUR

ÜYE
İl Tarım ve Orman Müdürü
Rıfat ÇELİK
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ÜYE
İl Milli Eğitim Müdürü
M.Emin KORKMAZ

ÜYE
Halk Sağlığı Hizm.Başk.
Uzm.Dr.Duygu ÇELİK
SEYİTOĞLU
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