
T.C. 

İSTANBUL VALİLİĞİ 

İl Sağlık Müdürlüğü 

Sayı : 83362133-050.01.04 

Konu : İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 36 

KARAR 

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 09.05.2020 Cumartesi günü saat 14.00'da Vali Yardımcısı 

Cemalettin ÖZDEMİR 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; 

İl Hıfzıssıhha Meclisinin 04.05.2020 tarihli 32 No.lu kararının üçüncü maddesi ile tek-çift 

plaka uygulaması sona erdirilerek faaliyetlerine izin verilen ticari taksilerin aşağıda belirlenen kurallar 

çerçevesinde faaliyet göstermeleri kararı alınmıştır. 

1. 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 araç dezenfeksiyonunu gerçekleştiren yetkili kurum, kuruluş veya odalar tarafından 

düzenlenmiş, aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren belge araçta bulundurulacaktır. 

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

mutlaka maske kullanacaklardır. 

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

kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ürün veya 80 derecelik kolonya bulundurulacak, ticari 

taksi şoförleri taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanabileceği/kullanması 

gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirecektir. 

4. İl Hıfzıssıhha Meclisinin 06.04.2020 tarihli 21 No.lu kararının üçüncü maddesinin “ticari 

taksilerin iki kişiden fazla yolcu taşımaması” ifadesi, “ticari taksilere aynı anda üç kişiden 

fazla müşteri kabul edilmeyecektir.” olarak değiştirilmiştir. 

5. Müşteriler ticari taksilere maskesiz binemeyeceklerdir. 

6. 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 havalandırılması sağlanacaktır. 

7. Meslek odaları ve işletmeciler tarafından taksi ücretinin fiziksel temas gerektirmeyen (kredi 

kartı, mobil uygulamalar vb.) temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için gerekli 

bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılacaktır. 

Yukarıda 7 maddede belirlenen hususlar İl Hıfzıssıhha Kurul Kararına bağlanmıştır. 


