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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

          İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında 

aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

 ALINAN KARARLAR 

 

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun 

önerileri, 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. 

23.03.2020 tarihli ve 08 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile şehiriçi çalışan tüm toplu 

taşıma araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul 

edileceği ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek 

şekilde olacağına karar verilmişti. 

Gelinen aşamada kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş ve Sağlık Bakanlığı 

Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından “Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, 

Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve Diğerleri) ile ilgili alınması 

gereken önlemler” , “ Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken 

Önlemler”, ve “Karayolu Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, Denizyolu 

Yolcu Taşımacılığı ile İlgili Alınması Gereken Önlemler” adıyla şehiriçi ve şehirlerarası 

yolcu taşımacılığına ilişkin rehberler yayınlanmıştır. 

Bu kapsamda; 

1) 23.03.2020 tarihli ve 08 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile tüm şehir içi  ve şehirler 

arası çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma 

kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki kararımızın yürürlükten kaldırılmasına, 

2)Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulamanın Sağlık Bakanlığı Koronavirüs 

Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehber doğrultusunda gerçekleştirilmesine, 

3) 13.04.2020 tarihli ve 22 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 2. maddesi f bendinin 

ve 30.05.2020 tarihli ve 49 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 6. maddesinin yürürlükten 

kaldırılmasına, şehir içi taşıma ile ilgili olarak; 

 a-Şehir içi ulaşımı sağlayan minibüsler, dolmuşlar, personel servisleri, halk otobüsleri, belediye 

otobüsleri ve benzeri araçların koltuk sayısı kadar müşteri alabilmesine, ayakta yolcu taşınmamasına, 

karşılıklı dörtlü koltukların iki koltuğunun kullanılmasına, yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz olarak 

oturulmasının sağlanmasına ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından yayınlanan COVID-19 Salgın 

Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tedbirlerin alınmasına, 
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b- İlimizdeki şehir içi toplum taşıma hatlarının niteliği (tramvay vb.), toplu taşıma için kullanılan 

araçlarının niteliği (ayakta ve oturarak yolcu taşıma kapasiteleri), ayakta yolcu taşımaya uygun araçların 

toplam taşımadaki oranı ve benzeri hususlar göz önünde bulundurulduğunda tramvaylarda koltuk 

kapasitesine ilave olarak ayakta yolcu taşıma kapasitesinin %50’si kadar yolcu taşınabilmesine, karşılıklı 

dörtlü koltukların iki koltuğunun kullanılmasına, yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz olarak 

oturulmasının sağlanmasına, ayakta seyahat edecek yolcular için gerekli işaretlemelerin yapılmasına ve 

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından yayınlanan COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma 

Rehberinde yer alan tedbirlerin alınmasına 

       Yukarıda alınan kararlara uymayanlara; 

 

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası 

uygulanmasına, 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin   

başlatılmasına, 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 
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      Özdemir ÇAKACAK 

            Vali  
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