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Ticari Taksilerde Alınması Gereken Hijyen Tedbirlerine İlişkin Basın 

Açıklaması 

 

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu 

riski yönetebilmek adına sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyulması 

hayati derecede öneme haizdir. Bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın 

hayatını tehdit etmesini engellemek için alınan tedbirler ve uyulması gereken 

kurallar kapsamında, ticari taksilerin faaliyetleri sırasında sosyal mesafe ve 

kişisel hijyen tedbirleri açısından ortaya çıkan risklerin giderilmesi amacıyla 

pandemi sürecinde aşağıda belirtilen tedbirler 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, yetkili merci tarafından 

düzenlenen ve 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 bulunduracak; ticari taksi şoförleri, taksiye bindiği anda 

dezenfektan veya kolonya kullanabileceği/kullanması gerektiği konusunda 

müşteriyi bilgilendirecektir.  

4- Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul 

edilmeyecektir.   

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- Taksi ücretinin fiziksel temas gerektirmeyen (kredi kartı, mobil 

uygulamalar vb.) temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için meslek 
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odaları ve işletmeciler tarafından gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler 

yapılacaktır.  

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan vermemek için ilgili 

birimlerce gerekli koordinasyon sağlanmış olup konu, trafik zabıtası tarafından 

etkin şekilde denetlenecektir. 

 unulur.silgisine bKamuoyunun  
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