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İçişleri Bakanlığı’nın 01.06.2020 tarihli ve 89780865-153-E.8567 sayılı yazısında; tüm şehir içi
çalışan toplu taşıma araçlarında araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında
yolcu kabul edileceği ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin yolcuların birbirleriyle temasını
engelleyecek şekilde olacağı, personel ve işçi servislerinin de bu kurala tabi olmaları yönünde Valiliklere
talimat verildiği,
Gelinen aşamada kontrollü sosyal hayat sürecine geçildiği ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim
Kurulu tarafından Ek 1’deki “Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri,
Belediye Otobüsleri ve Diğerleri) ile ilgili alınması gereken önlemler” , Ek 2’deki “ Personel Servis
Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler”, ve Ek 3’deki “Karayolu Taşımacılığı, Demiryolu
Taşımacılığı, Denizyolu Yolcu Taşımacılığı ile İlgili Alınması Gereken Önlemler” adıyla şehir içi ve
şehirler arası yolcu taşımacılığına ilişkin rehberlerin yayınlandığı,
Bu kapsamda;
a)Tüm şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel servislerinde araç ruhsatında
belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edileceği yönündeki talimatın
yürürlükten kaldırıldığı,
b)Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığında uygulamanın Sağlık Bakanlığı Koronavirüs
Bilim Kurulu tarafından hazırlanan ekte gönderilen rehberler doğrultusunda gerçekleştirilmesi,
c) Ek1'deki Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri
ve Diğerleri) ile İlgili Alınması Gereken Önlemlerin “14.2 Yolcular İçin Alınması Gereken Önlemler”
başlıklı kısmının 4 üncü fıkrasının "Araçlara koltuk sayısı kadar müşteri alınabilir, ayakta yolcu
alınmamalıdır. Karşılıklı dörtlü koltukların iki koltuğu kullanılmalı, yüz yüze gelinmeyecek şekilde
çapraz olarak oturulmalıdır. Farklı özelliği veya niteliği olan diğer araçlarda oturma kuralları ve
sosyal mesafeye göre düzenleme yapılmalıdır.” hükmünün uygulanması kapsamında madde
metnindeki “Farklı özelliği veya niteliği olan diğer araçlarda oturma kuralları ve sosyal mesafeye
göre düzenleme yapılmalıdır.” istisnasına ilişkin uygulamanın ise il/ilçelerdeki toplu taşıma hatlarının
niteliği (metro, metrobüs, tramvay vb.), toplu taşıma için kullanılan araçlarının niteliği (ayakta ve oturarak
yolcu taşıma kapasiteleri), ayakta yolcu taşımaya uygun araçların toplam taşımadaki oranı ve benzeri
hususlar göz önünde bulundurularak ayakta yolcu taşınıp taşınamayacağı, ayakta yolcu taşıma ağırlıklı
toplu taşıma araçlarında (metro, metrobüs, körüklü otobüs vb.) güvenli mesafe kurallarına uymak koşulu
hangi oranda/sayıda ayakta yolcu alınabileceğinin İl ve İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınacak kararlar
ve konulacak kurallar doğrultusunda belirlenmesi konusunda, valiliklere talimat verilmiştir.
Bilgi edinilmesini ve üye esnafınıza duyurulmasını rica ederiz.
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Ek:
İçişleri Bakanlığı’nın 01.06.2020 tarih ve 89780865-153-E.8567 sayılı yazısı. (Aç)
1-Kent İçi Ulaşım Araçları ile ilgili alınması gereken önlemler. (Aç)
2-Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler. (Aç)
3-Karayolu Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, Denizyolu Yolcu Taşımacılığı ile İlgili Alınması
Gereken Önlemler (Aç)
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