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İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu ilçemiz Kaymakamı Cengiz ÜNSAL’ın başkanlığında aşağıda 
isimleri ve imzalan bulunan üyelerin katılımları ile 03.06.2020 tarihinde saat 16:30’da toplanmıştır.

Yapılan toplantıda;

Koronavirüs 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 salgının/bulaşın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak 
uygulamaya geçirildiği teyid edildi.

Alınan tedbirler kapsamında:

T.C. İçişleri Bakanlığfnm 23.03.2020 tarih, 5823 sayılı genelgesi ve İl Umumi Hıfzıssıhha 
Meclisimizin 24.03.2020 tarih 12 nolu kararı ve İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulunun 24.03.2020 tarih ve 6 
nolu, 26.03.2020 tarih ve 8 nolu kararları ile tüm şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında araç 
ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edileceği ve araç içindeki 
yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olması, 26.03.2020 tarih 
5899 sayılı genelgede de personel ve işçi servislerinin de bu kurala tabi olmaları yönünde kararlar 
alınarak uygulamaya geçildiği görüşüldü.

Gelinen aşamada kontrollü sosyal hayat sürecine geçilmiş ve Sağlık Bakanlığı Bilimsel 
Danışma Kurulu tarafından “Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ile ilgili 
Alınması Gereken Önlemler” , “Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler” ve 
“Karayolu Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, Denizyolu Yolcu Taşımacılığı ile ilgili Alınması 
Gereken Önlemler” başlıkları altında şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığına ilişkin önlemler 
yayınlanmıştır.

Buna göre,

1. İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 inci maddeleri 
uyarınca, T.C. İçişleri Bakanlığımın 01.06.2020 tarih ve 8567 sayılı genelgesi gereğince;

a) Şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında



b) Şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulamanın Sağlık Bakanlığı Koronavirüs 
Bilim Kurulu tarafından hazırlanan ve covidl9bilgi.saglik.gov.tr web adresinde 
yayınlanan rehberler doğrultusunda gerçekleştirilmesine,

2. Bilim Kurulunun hazırladığı rehberde minibüsler, dolmuşlar, halk otobüsleri, belediye 
otobüsleri ile ilgili alınması gereken önlemlerle ilgili olarak;

a) Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ile ilgili araçlara koltuk 
sayısı kadar müşteri alınmasına, ayakta yolcu alınmamasına,

b) Karşılıklı dörtlü koltukların iki koltuğunun kullanılmamasına, yüz yüze gelinmeyecek 
şekilde çapraz olarak oturulmasına,

c) Şoförlerin ilgili meslek odası/birlikleri tarafından COVID-19 hakkında 
bilgilendirilmesine,

d) COVID-19 ile uyumlu belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb.) olan 
şoförlerin çalışmamasına, derhal sağlık kurumuna gitmesine,

e) Şoförlerin, son duraklarda sıra beklerken sosyal mesafe kuralına uymasına,

f) Şoförlerin, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmesine ve aracın içinde 
mutlaka maske kullanmasına,

g) Maskelerin nemlenmesi durumunda değiştirilmesine, maskelerin çıkarılırken 
lastiklerinden tutulmasına, maskelerin dış yüzeyine dokunulmamasına, maskelerin tekrar 
lastiklerinden tutularak takılmasına, kullanılmış maskelerin ağzı bağlı çöp torbasına 
atılmasına, maske değiştirme söz konusu ise el antiseptiği kullanılmasına,

h) Şoförler için kapalı dinlenme alanı olan duraklarda, ticari taksi duraklarında alınması 
gereken önlemlere uyulmasına,

i) Yolcuların beklerken sosyal mesafe kuralına uymasına,

j) Yolcuların araçlara binerken ve inerken sosyal mesafe kuralına uymasına,

k) Araca binen tüm müşterilerin maske takmasına ve yolculuk boyunca çıkarmamasına, 
maske takmayan yolcuların araçlara alınmamasına,

l) Araçlarda gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde alkol 
bazlı el antiseptiği veya en az %70'lik alkol içeren kolonya bulundurulmasına, müşterinin 
araca bindiği anda alkol bazlı el antiseptiği veya kolonya kullanmasına,

m) COVID-19 ile uyumlu belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb.) olan 
müşterilerin araçlara alınmamasına, sağlık kurumuna yönlendirilmesine,

n) Araçlarda bir mecburiyet olmadıkça su dahil içecek ve yiyecek tüketilmemesine,

o) Araçlarda klimanın iç hava sirkülasyon düğmesinin kapalı olmasına,

p) Araçların klima hava filtre bakımının düzenli olarak yaptırılmasına,

q) Araçlarda pencerelerin uygun olan her fırsatta açılarak, minibüs iç havasının 
temizlenmesinin sağlanmasına.

r) Araçların genel iç temizliğinin gün sonunda su ve deterjan ile yapılmasına,



t) Her ilk ve son durak arasındaki sefer tamamlandığında sık dokunulan yüzeylerin (kapı 
kolları, kol dayama/kolçaklar, tutacaklar, cam açma düğmeleri, emniyet kemeri tokaları) 
önce su ve deterjanlı bezle silinmesine, daha sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır 
suyu veya en az %70’lik alkol ile dezenfekte edilmesine (Bu amaçla Sağlık Bakanlığı 
tarafından ruhsatlandırılmış dezenfektanların kullanılmasına), araç temizlenirken kapıların 
ve pencerelerin açık tutulmasına, temizliğin yolcu olmadığı durumlarda yapılmasına ve 
dezenleksiyon yapıldıktan sonra bir dakika beklenip havalandırılmasına,

3. Bilim Kurulunun hazırladığı rehberde karayolu taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı, denizyolu 
yolcu taşımacılığı ile ilgili alınması gereken önlemlere göre;

1. Araç içine COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kuralların görünür bir şekilde 
asılmasına ve aracı kullananlar ve yolcuların bu kurallara uymasına, terminaller ve 
araçlarda COVID-19 ile ilgili önlemlere ait anonsların yapılmasına,

2. Araçlarda giriş kapısının yanma el antiseptiği konulmasına,

3. Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda 
bilgilenmesine,

4. Terminal vb. alanlardaki kafe ve restoranlarda T.C. Sağlık Bakanlığının “COVID-19 
kapsamında kafe ve restoranlarda alınacaklar önlemler” rehberinde bulunan kurallara 
uyulmasına,

5. Bu araçlara binmeden görünür bir yere asılmış olan, içeride uyulması beklenen kuralları 
açıklayan bilgilendirmenin okunmasına ve belirtilen kurallara uyulmasına, bu 
bilgilendirme içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri ile 
COVID-19 temaslısı olan ve COVID-19 tanısı alan personel ve yolcuların binmemeleri 
uyarısının yer almasına,

6. Araçlara biniş, iniş ve yolculuk süresince maske kullanılmasına,

7. Yolculuk süresince ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri gelişen 
çalışanların diğer personelden ve varsa yolculardan ayrı bir bölümde izolasyona alınmasına 
ve tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna 
yönlendirilmesine,

8. COVID-19 şikayetleri olan, tanısı ve tedavisi tamamlanan veya temaslısı olan 
çalışanların Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberindeki kurallara göre yönetilmesine,
(https://covid 19bilui.sasriik. uov.tr)

9. Kişilerin seyahatten dönüşte COVID-19 belirtileri açısından kendilerini takip etmesine 
ve bu süreçte herhangi bir belirti çıktığında Sağlık Bakanlığı Rehberlerinin takip 
edilmesine (hUps://covİd 19bi İtti.saul ik.uov.tr),

10. Tüm araçlarda şüpheli COVID-19 vakaları için koltuk ayırılmasına,

11. Bu araçlarda her gün düzenli olarak temizlik yapılmasına, sık kullanılan alan ve 
malzemelerin daha sık temizlenmesine, araçların temizliğinin yolcu kullanımlarından 
sonra, diğer yolculara hizmet vermeden önce, sefer aralarında uygun şekilde yapılmasına,

12. Temizlikte özellikle sık do^nulan yüzeylerin (merdiven tırabzanları, korkuluk, kapı

https://covid


13. Ulaşım araçları için üretici firmanın önerdiği deterjan ve dezenfektanlar var ise bunların 
da temizlikte kullanılmasına,

14. Temizlik bezlerinin kullanım alanına göre ayrılmasına ve her kullanım sonrası uygun 
şekilde temizlenmesine, yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 
60oC’de yıkanmasına,

15. Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasına,

16. Temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmasına, 
ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamasına,

17. Mola yerleri, istasyonlar, dinlenme tesisleri vb. yerlerdeki tuvaletlere ve araçta bulunan 
tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişlerin asılmasına, tuvaletlere tek 
kullanımlık kâğıt havlu ve tuvalet kağıdı konulmasına, tuvalet ve lavabo girişlerinde el 
antiseptiği bulunmasına, kapı kolları ile temas etmeden önce ve sonra el antiseptiği 
kullanılmasına, tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmasına,

18. Kusma, kanama vb. gibi durumlar nedeniyle yüzeylerin kan ya da vücut sıvısı ile 
kontaminasyonu durumunda eldiven takılarak kağıt havlu ile kirli yüzey temizlendikten 
sonra 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu dökülerek 5 dakika beklenip, daha sonra kirlenen 
yüzeyin paspaslanmasına, kullanılan eldiven, kağıt havlu veya bezlerin çift poşetlenerek 
atık kutusuna atılmasına, çamaşır suyundan etkilenebilecek yüzeylerde eldiven takılarak 
kağıt havlu ile kirli yüzey temizlendikten sonra %70’lik alkol dökülüp en az 1 dakika 
kuruması beklendikten sonra rutin temizlik yapılmasına,

19. Mümkünse seyahat sürecinde de araçta pencerelerin açılarak havalandırılmasına,

20. Dış ortamdan temiz hava alan havalandırma sistemlerinin kullanılmasına, havalandırma 
sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin üretici firma önerileri doğrultusunda 
yapılmasına, araç içinin sık sık havalandırılmasına,

21. Araçların yolcu kullanımlarından sonra diğer yolculara hizmet verilmeden önce sefer 
aralarında uygun bir şekilde temiz hava ile havalandırılmasına,

22. Şehirler arası otobüs, tren vb. yolculuklarda daha sık mola verilerek otobüsün 15 dakika 
havalandırılmasına,

23. Otobüslerde yedek şoförlerin uyuma alanının havalandırması her şoför değişimi öncesi 
15 dakika temiz hava akımı sağlayacak şekilde yapılmasına, bu alanın su ve 
sabun/deterjanla temizlenmesine ve havalandırıldıktan sonra kullanılmasına, burada 
kullanılan malzemelerin kişiye özel olmasına,

24. Bilet satışı veya ulaşım kartı bakiye yüklemesi için mümkünse mobil uygulamalar veya 
kredi kartlarının kullanılmasına, yolcular ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa 
hemen arkasından %70’lik alkol ile temizlenmesine,

25. COVID-19 temaslı takibinin yapılabilmesi için çalışanların çalışma düzenlerinin 
kaydedilmesine,

26. Çalışanların ve yolcuların el hijyenine dikkat etmesine, el hijyenini sağlamak için, 
ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmasına, su ve sabunun olmadığı 
durumlarc



27. Çalışanların (yardımcı personel, muavin vb.) ve yolcuların kuralına uygun maske 
takmasına, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesine, değiştirilmesi öncesinde 
ve sonrasında el antiseptiği kullanılmasına,

28. Eldiven kullanımı yalancı güven hissi oluşturarak COVID-19 bulaşma riskini 
arttırabileceği için kullanılmamasına,

29. Makinist, şoför, kaptan gibi aracı kullanan çalışanların araca biniş ve inişlerinde maske 
takmasına {seyahat sürecinde araçta oturdukları alan yolculardan ayrı ise maske 
takmayabilir), araç sürücülerinin, otobüslerde şoför mahallini yolculardan ayıran şeffaf bir 
ayırım/bariyer {görüntüyü etkilemeyen, kaza durumunda kişiye zarar vermeyen 
malzemeden, acil bir durumda diğer personelin şoförle irtibatını sağlayacak fermuarlı, 
naylon vb. benzeri bir malzeme) vb. olursa bulaşma riski olmayacağından maske takmanın 
tercihe bağlı olmasına,

30. Çalışanların ve yolcuların araca bindiklerinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az 
%70’lik alkol içeren kolonya kullanmasına,

31. Çalışanların dinlenme zamanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumasına ve 
maske takmayı sürdürmelerine,

32. COVID-19 temaslı takibinin yapılabilmesi için şehirler arası seyahatlerde yolcuların 
isimleri ve iletişim bilgilerinin kaydedilmesine,

33. Terminallerde, peronlarda vb. yolcuların, aralarında sosyal mesafe kurallarına dikkat 
ederek (en az 1 metre aralıklarla) düzenli sıra oluşturmasına, kalabalık oluşturulmamasına,

34. Yolcuların, araca sıra ile sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyarak binmesine ve 
araç içerisinde sosyal mesafe kurallarına uymasına,

35. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID-19 tanısı alan 
veya temaslısı olan kişilerin araca alınmamasına, tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna 
yönlendirilmesine,

36. Oturma düzeninin genel olarak kişiler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde 
yapılmasına, oturma düzeninin yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmamasına, çapraz 
oturma olmasına, tekli koltuk ve koridordan sonra ikili koltuk olan araçlarda tekli koltuğa 
bir kişi, ikili koltuğa pencere kenarına bir kişi oturması sağlanarak sosyal mesafenin 
korunmasına,

37. Eşler ve 20 yaş altı aynı soyadını taşıyan çocukların yan yana seyahat edebilmesine, bir 
aile için satışı yapılmış yan yana oturulan koltukların ön ve arka sırasındaki koltuklarda, 
cam kenarına tekli oturma sağlanacak şekilde bilet satışı yapılabilmesine,

38. Bakıma ihtiyacı olan kişilerin ve çocukların aileleri ile seyahati sırasında sosyal mesafe 
şartı aranmamasına,

39. Yolcuların çalışanlarla temasının minimum olmasına özen gösterilmesine,

40. Kısa süreli (2 saat) seyahatlerde su dışında yeme içme yapılmamasına,



41. Uzun seyahatlerde (2 saatin üzerinde) ambalajlı kumanya şeklinde yiyecek içecek 
servisi yapılabilmesine, Su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için mesafe en az 1 
metre olacak şekilde (tercihen 2 metre) oturma ve/veya yeme-içme düzenlemesi 
yapılmasına, yeme içme öncesi ve sonrası kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına imkan 
veren düzenlemeler yapılmasına, baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak vb. 
malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde sunulmasının sağlanmasına, ikramların 
dağıtımı sırasında kişisel hijyen kurallarına uyulmasına ve maske takılmasına,

42. Yolcuların birbirine yiyecek içecek ikramı yapmamasına,

43. Kulaklık dağıtımı yapılacaksa kişiye özel olmasına ya da yolcuların kendilerine ait 
kulaklıklarını getirmesine,

4. İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisimiz 03.03.2020 tarih ve 16 nolu kararıyla alman, “5o/w il ve 
ilçe pazarlarına Bolu ili dışından gelen pazarcı esnafının 2 Nisan 2020 tarihinden itibaren 
faaliyetlerinin dur durulmasına,” kararının kaldırılmasına,

5. İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisimiz 21.04.2020 tarih ve 25 nolu kararıyla alınan, “Kadın 
Konuk Evlerinde de 7 günlük vardiya sistemiyle çalışılmasına, ” kararının iptal edilerek, Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü insiyatifınde düzenlenmesine,

6. İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizin 21.04.2020 tarih ve 25 nolu kararı ve İlçemiz
Hıfzıssıha Kurulunun 30.03.2020 tarih ve 18 nolu kararıyla alınan, “15 Mart 2020 tarihinden itibaren 
il dışından Bolu merkez kasaba ve köylerine gelen vatandaşlarımızın ve/veya yabancıların kimlik 
bilgilerinin, yetki alanlarına göre köy ve mahalle muhtarlarınca tespit edilerek, il/ilçe sağlık 
müdürlüklerine bildirilmesine, Sağlık Müdürlüğünün denetiminde sağlık kontrollerinin 
yaptırılmasına, tedbirlerin alınmasına, köy ve mahalle muhtarlarımızca bu çalışmaların pandemi 
süresince devam ettirilmesine’’ kararının şehir giriş/çıkış kısıtlamaları ve toplu taşımadaki seyahat 
izinlerinin kaldırılması nedeniyle iptal edilerek, il/ilçe girişlerinde oluşturulan kontrol noktaları 
uygulamasının sonlandırılmadan esnetilmesine, il/ilçe girişlerinde yoğunluğa sebebiyet
verilmemesine, ancak pandemi sürecinde bu noktalardaki faaliyetlerin, kontrol sıklığı ve niteliğinin; 
vaka sayıları, komşu illerimizdeki vaka sayıları vb. hususlar göz önünde bulundurularak 
güncellenmesine ve düzenlenmesine,

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Kaymakamlığımızca Gerede Belediyesi ile işbirliği 
içinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle
planlanması/uygulanması ve ilgili kişi ve kurumların yetkili makamlarca verilecek görev ve talimatlara 
titizlikle uyulmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine;

Usulüne göre alman ve ilan edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru 
görülenlere veya kararlara muhalefet eden gerçek şahıslara, işyerlerine, tüzel kişilere ve 
işverenlere ise her durumda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari 
para cezası verilmesi başta olmak üzere; aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri 
gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin 
başlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, adli ve idari iş ve 
işlemlerin kolluk kuvvetleri (İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı) 
marifetiyle de yerine getirilebilmesine,




