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Kaymakamı Mehmet Ali KARATEKELİ Başkanlığlnda toplanarak aşağıda isimleri ve
imzalan bulunan üyelerden teşekkül etrniş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alnmıştır.

Tiim Di.inya'yı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid- 19) salgınının toplum sağlığı
açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına
uyulması hayati derecede öneme haizdir. Devletimiz tiim kurumlan ile bu salgının yayılması
ve vatandaşlanmrzın hayatlannr tehdit etrnesini engellemek için birçok tedbir almakia ve bu
kapsamda ulıiması gereken kurallan belirleyerek vatandaşlanmızla paylaşmaktadr.

Bu çerçevede ticari taksilerin faaliyetleri sırasınd4 gerek araç içi alanrn darlığı gerekse
bu alanlann giin içinde bir çok kişi tarafından kullanılması nedeniyle sosyal mesafe ve kişisel
hijyen tedbirleri açısından bazr riskler ortaya çıkmaktadır.
Bu risklerin giderilmesi amacıyla aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması gerekmektedir.
1- Ticari taksi duraklan ve ticari taksi olarak kullanılan araçlar en az haftada bir kez olacak

şekilde di.Denli aralıklarla temizlenecek/dezenfekte edilecektir. Gerektiğinde ibraz edilmek
iizere yetkili merci tarafından diizenlenmiş aracın dezenfekle edildiği tarihi gösteren belge
araçta bulundurulacaktrr. Bu amaçla araç dezenfeksiyonunu gerçekleştirilen kurum, kuruluş
veya odalar tarafindan gerçekleştirilen işlemin Uıihi ve kimin tarafindan yapıldığı gösteren
belgeyi
2- Ticari taksi şoftirleri, kişisel hijyen kurallanna uygıın şekilde hareket edecek ve aracın
içinde mutlaka maske kullanacaklardır.
3- Ticari taksilerde, giin içerisinde araca binen her müşterinin kullanrmma yetecek ölçüde
kişisel kullaııma uygun dezenfektan malzeme/iiriin veya 80 derecelik kolonya bulunduıacak,
ticari taksi şofiirleri taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya
kullanabileceği/kullanması gerekliği konusunda müşteriyi bilgilendirecektir.
4- Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecektir.
5- Müşteriler ticari taksilere maskesiz binemeyeceklerdir.
6- Hizmet sunulan her mi§teriden sonra trafik kurallanna uygun bir alanda/duralıta
müşterilerin fiziksel temas edebileceği ftapı kolu, cam açma düğmesi, koltuklar vs.) yerlerin
silinınesi/dezenfekte edilmesi ve araç içerisinin havalandınlması sağlanacaktır.
7- Meslek odalan ve işletmeciler tarafındarı taksi ücretinin, fiziksel temas geıektirmeyen
(kedi kartı, mobil uygulamalar vb.) temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için gerekli
bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılacakır.
8-Yukanda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari paıa cezası verilmesi başta
olmak iizere aykınhğm durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince üst limitten işlem
yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Tiirk Ceza Kanununun l95.maddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasın4

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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