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KARAR 

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 03.06.2020 Çarşamba günü saat 12.00'da Vali Sayın Ali 

YERLİKAYA başkanlığında olağanüstü toplanmıştır. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski 

olan Koronavirüs (COVID-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla 

çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını 

engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal 

izolasyonun mutlak şekilde sağlaması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve 

tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve 

kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesiyle alınan kararların; Bilim Kurulunun önerileri, 

İçişleri Bakanlığının 01.06.2020 tarihli ve E.8567 sayılı Genelgesi ve İstanbul Toplu Ulaşım Bilim 

Kurulu ve İstanbul Toplu Ulaşım Destek Komisyonunun 02.06.2020 tarihli toplantı kararları 

doğrultusunda değerlendirilmesi neticesinde; 

1- İl Hıfzıssıhha Meclisinin 10.04.2020 tarihli 24 No.lu karar ikinci maddesi “a. Koltuk 

sayısının %50’sinden fazla oturan yolcu alınmamasına, b. Ayaktaki yolcu sayısının, oturan yolcuların 

yarısını geçmeyecek şekilde sınırlandırılmasına, c. Araçlardaki iki işilik koltukların koridor tarafının 

boş bırakılarak, yolcuların cam kenarındaki koltuklarda seyahat etmelerinin sağlanması” kararının 

yürürlükten kaldırılmasına, 

2- Şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığında uygulamanın, Pandeminin (salgının) 

yayılmaması ve kontrol altında tutulması için Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından 

hazırlanan ve https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salginyonetimi-ve-calisma-rehberi.html adresinden 

erişilen “COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde; “Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, 

Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri ve Diğerleri) ile ilgili alınması gereken önlemler”, 

“Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler”, “Karayolu Taşımacılığı, Demiryolu 

Taşımacılığı, Denizyolu Yolcu Taşımacılığı ile İlgili Alınması Gereken Önlemler” başlıklarında 

yayınlanan ilkeler çerçevesinde yürütülmesine, 

3- Farklı özelliği ve niteliği olan araçlarda yolcu taşıma kapasitesine ilişkin sosyal mesafe 

kurallarına uymak kaydıyla;  

a. Ayakta yolcu taşıyan otobüs, metrobüs araçlarında; oturan yolcu sayısı kadar 

(karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz 

oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3’ü kadar yolcu alınmasına, ayakta 

yolcuların yakın temasını engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılmasına, araç 

kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmamasına, ısrarla biniş olması 

halinde ise araç hareket ettirilmeden sürücü tarafından kolluk kuvvetlerine bildirimde 

bulunulmasına, 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salginyonetimi-ve-calisma-rehberi.html


b. Metro ve raylı sistem araçlarında oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu 

kapasitesinin %50’si (AW-4 sayısının yarısı) kadar yolcu alınmasına, 

c. Şehir hatları vapurları ve deniz motorlarında oturan yolcu kapasitesi kadar yolcu 

alınmasına ve vatandaşların deniz yolculuğuna teşvik edilmesine, 

4- Araçlara maskesiz binilmemesi, tüm araçlarda sıvı el dezenfektanı bulundurulması, 

araçların her gün sefer öncesi ve gerekli hallerde sefer aralarında dezenfekte edilmesi, duraklarda 

sosyal mesafenin muhafazası amacıyla işaretleme yapılmasına, 

5- Belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci 

maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri 

gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci 

maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 

Kararları alınmıştır. 


