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KARAR 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm 

dünyayı tehdit etmeye devam eden Covid-19 adı verilen Koronavirüs 

salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek 

amacıyla; Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, İçişleri 

Bakanlığının uygulamaya konulmasını emrettiği talimatlar ve virüsün 

kuluçka devresinde de bulaşma ve yüksek yayılma hızına sahip olması 

özelliklerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda ilimiz genelinde 

uygulanmak üzere kararlar alınmıştır. 

Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka 

artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler 

doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmiş, getirilen 

yasaklama/kısıtlamaların bazılarının kaldırılması hususları değerlendirilmiş; 

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi kapsamında 

aşağıdaki kararlar alınmıştır: 

1. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 24.03.2020 tarih ve 2020/08 sayılı 

kararında yer alan şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında ve personel 

servislerinde araç ruhsatında belirtilen oturarak yolcu taşıma 

kapasitesinin %50 oranında yolcu kabul edileceği yönündeki hüküm 

iptal edilmiştir. 

2. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan toplu taşıma araçlarında (minibüsler, 

dolmuşlar, halk otobüsleri, belediye otobüsleri vb.) ve personel 



servislerinde araç ruhsatında belirtilen oturarak yolcu taşıması 

kapasitesi kadar yolcu taşınabilecektir. Ayakta yolcu alınmayacaktır. 

Karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuk kullanılacak, yüz yüze 

gelinmeyecek şekilde çapraz olarak oturulacaktır. 

3. Şehiriçi ve şehirlerarası tüm yolcu taşımacılığında uygulama Sağlık 

Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan ve 

http://www.manisa.gov.tr internet adresinin duyurular bölümünde 

yayımlanan rehberde 14. Kent İçi Ulaşım Araçları (Minibüsler, 

Dolmuşlar, Halk Otobüsleri, Belediye Otobüsleri Ve Diğerleri) İle İlgili 

Alınması Gereken Önlemler, 28. Personel Servis Araçlarıyla İlgili 

Alınması Gereken Önlemler, 32. Karayolu Taşımacılığı, Demiryolu 

Taşımacılığı, Denizyolu Yolcu Taşımacılığı İle İlgili Alınması Gereken 

Önlemler başlıklarından uygun olan başlık altında belirtilen kurallar 

doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 

4. Belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlar hakkında Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası 

uygulanacak, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri 

gereğince işlem yapılacaktır, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 

Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli 

işlemler başlatılacaktır. 


