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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

   İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu Sayın Valimiz Mustafa MASATLI Başkanlığında toplanmış 

olup, aşağıdaki kararların alınmasına;              

Karar 1: 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 alınması kapsamında; 

 Ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçlar en az haftada bir kez olacak 

şekilde düzenli aralıklarla temizlenecek/dezenfekte edilecektir. Gerektiğinde ibraz 

edilmek üzere yetkili merci tarafından düzenlenmiş aracın dezenfekte edildiği tarihi 

gösteren belge araçta bulundurulacaktır. Bu amaçla araç dezenfeksiyonunu 

gerçekleştirilen kurum, kuruluş veya odalar tarafından gerçekleştirilen işlemin tarihi ve 

kimin tarafından yapıldığı gösteren belgenin araçta bulundurulmasına, 

 Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın 

içinde mutlaka maske kullanmasına, 

 Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde 

kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ürün veya 80 derecelik kolonya 

bulunduracak, ticari taksi şoförleri taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya 

kullanabileceği/kullanması gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirmesine, 

 Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmemesine, 

 Müşterilerin ticari taksilere maskesiz alınmamasına, 

 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 havalandırılmasının 

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, 

 Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden 

olunmaması için gerekli önlemlerin alınması ve bu durumun trafik zabıtası tarafından 

etkin şekilde denetlenmesine, 

Karar 2: Berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin faaliyetlerine devam 

edebilmeleri için; 

 Bu işletmelerde çalışacak olan kişilerin COVID-19 muayeneleri yapılmadan işe 

başlatılmamaları ve COVID-19 hastalığı semptomları gösteren kişilerin bu işletmelerde 

çalıştırılmamasına, 

 Kuaför, berber, güzellik salonu/merkezi vb. işyerlerinde randevu kayıt defteri ve günlük 

olarak gelen müşterilerin bilgilerinin kayıt altına alınmasına, 

 Bu işletmelerin İl Sağlık Müdürlüğü, Kolluk Kuvvetleri ve Belediye Zabıta Müdürlüğü 

tarafından alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı konusunda düzenli olarak 

denetlenmesine, 



Karar 3: İlimiz Merkez ve Merkeze bağlı köylerinde bulunan başıboş hastalıklı köpeklerin 

toplatılarak aşılama, kısırlaştırma ve tedavilerinin Belediye Başkanlığı, İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğü işbirliği ile yapılmasına, 

Karar 4: Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 25/04/2019 tarih ve 1892 sayılı 

‘’İçme Kullanma Suyu Faaliyetleri ve Su Kirliliğine Yönelik Alınması Gereken Önlemler’’ 

gereğince; 

- Şebeke sisteminin dezenfeksiyonunun düzenli olarak yapılmasına yapılan klorlamanın 

0,2-0,5 ppm aralığında olmasına, 

- Pandemi süresi boyunca su kesintilerinin yapılmamasına, 

- Şebeke sisteminde meydana gelen arızaların onarılması için yapılan su kesintilerinde İl 

Sağlık Müdürlüğüne bilgi verilmesine, 

Karar 5: İlimizde Mahalle aralarında çöp birikintilerinin günlük ve düzenli olarak  toplatılması 

ayrıca çöp konteynırının yanına çöp atılmasının ve yakılmasının ilgili kurumca engellenmesine  

 

           Oy birliği ile karar verilmiştir. 


