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KARAR
Valiliğimiz iletişim kanallarına yapılan yoğun başvurular, kolluk kuvvetlerimizin sahada
yaptıkları denetimler ve sosyal medya yoluyla yapılan “Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin
korunması” yönündeki şikâyetler üzerine; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın talimatları ile İl Umumi
Hıfzıssıhha Meclisi 10.04.2020 Cuma günü saat 22.30'da Vali Yardımcısı Cemalettin ÖZDEMİR
başkanlığında olağanüstü toplanmıştır.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla
mücadelede, Bilim Kurulu tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığımız kararları doğrultusunda sosyal
hareketlilik ve temasın azaltılarak, sosyal izolasyonun sağlanması hayati derecede önem taşımaktadır.
Aksi halde insanlarımızın hayatlarını kaybetme riski artacak, toplum sağlığımız ve kamu
düzeni ciddi şekilde tehdit altına girecektir.
Söz konusu risklerin azaltılması ve sosyal mesafenin artırılması amacıyla; İlimiz dâhilinde (kara,
deniz ve raylı sistemlerde) faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında (Metro, Metrobüs, Marmaray,
Tramvay, İETT, Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs A.Ş. vb. dâhil);
1- Bütün sürücü ve yolcuların maske kullanmaları zorunludur. Maske kullanmayanların toplu
taşıma araçlarına alınmaması, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza
uygulanmasına,
2- Toplu taşıma araçlarına “Yolcu taşıma kapasitesinin %50’si kadar yolcu alınması halinde”
Sosyal mesafenin korunamaması nedeniyle,
a. Koltuk sayısının %50’sinden fazla oturan yolcu alınmamasına,
b. Ayaktaki yolcu sayısının, oturan yolcuların yarısını geçmeyecek şekilde
sınırlandırılmasına,
c. Araçlardaki iki kişilik koltukların koridor tarafının boş bırakılarak, yolcuların cam
kenarındaki koltuklarda seyahat etmelerinin sağlanmasına,
3- Seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak
amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli işaretlemelerin yapılmasına, (etiket vb.
işaretlemeler)
4- Bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda sıvı el dezenfektanı bulundurulmasına,
5- Yukarıda belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu’nun 282. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına,
6- İlgili idareler tarafından, araçlardaki sosyal mesafenin korunması ve vatandaşlarımızın
mağduriyetinin önlenmesi için sefer sayılarının artırılmasına yönelik düzenlemeler yapılması
ve yapılan düzenlemelerin halkımıza ilan edilmesine,
7- Yukarıdaki kararların 13 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 05.00’ten itibaren uygulanmasına;
Kararları alınmıştır.

