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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 
 

KARAR TARİHİ  : 30/11/2020 

KARAR NO          : 2020/97 

GÜNDEM             : Koronavirüs Tedbirleri/ Covid – 19 Ek Tedbirler (Yeni kısıtlama ve tedbirler  hk ) 

 

Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni 

tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına 

sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen 

tedbirlere uyulmasını sağlamak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok tedbir kararı 

alınarak uygulanmaktadır. 

Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya'da ve özellikle 

Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı ve Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü 

kamuoyunun malumudur. 

Bu çerçevede 30.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığımızın 30.11.2020 tarih ve 

20077 Genelgesi doğrultusunda Yeni bir karar alınıncaya kadar 01.12.2020 Salı günü saat 

21.00'den itibaren Nevşehir İl genelinde geçerli olmak üzere ; 

 

1. Yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin durdurulması, 

ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece 

kupon/ganyan yatırma işleminin yapılabilmesine, 

2. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın İçişleri Bakanlığımızın 18.11.2020 tarihli ve 

19161 sayılı Genelgesinde belirlenen saatler içerisinde (10.00 - 13.00, 13.00 - 16.00 saatleri 

arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının 

kısıtlanmasına, 

3. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla İl Umumi 

Hıfzıssıhha Kurulumuzun 08.09.2020 tarih ve 2020/78 nolu kararın 2. Maddesinin devamlılığı 

sağlanarak gerekli tedbirlerin (sefer sayısının artırılması, denetim vb.) alınmasına, 

4. Cenaze namazlarının vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınmasına, 

Nikahlar ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin de gelin ve damadın yakınları dahil en 

fazla 30 kişi ile sınırlanmasına, 

5. Kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu süreçte vatandaşlarımızın 

evlerde misafir kabulünün salgının bulaşma/yayılım hızını artırdığı göz önüne alındığında; 

- Evlerde gün, mevlid, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği 

etkinliklere müsaade edilmemesine, 

- Yine yukarıdaki sebeplerle bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi hususunun 

vatandaşlarımıza bildiriminin sağlanmasına, 

6. İlimiz NİSSARA AVM 4.828 (Çalışanlar dahil) kişi, FORUM AVM 3.283 (Çalışanlar dahil)  

kişi  Semt Pazarı 510 (Pazar Esnafı hariç) kişiden fazlasının aynı anda kabul edilmemesine, 

Ayrıca AVM'lerde ve semt pazarlarında İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarımız kararı ile 

belirlenen kuralları/alınan tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Covid19 sorumlusu ve 

pazaryeri yöneticileri ile zabıta/kolluk birimleriyle denetimlerin eksiksiz yapılmasına, 

AVM'lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunlu olmasına ve gerekli 

sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan ve/veya müşterinin 

AVM'ye kabul edilmesine, 

7. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 11.11.2020 Tarih ve 2020/89 nolu kararın 1 maddesinde 

belirtilen cadde, sokak ve toplu alanlarda vatandaşlarımızın grup oluşturacak şekilde bir araya 

gelmemesi ve sosyal mesafenin korunmasına mutlak riayet edilmesi hususunda kolluk 

görevlilerince ikaz edilmelerine ve denetimlerin artırılmasına, yine bu konuda ilçe hıfzıssıhha 

kurullarınca değerlendirilerek ilçelerde gerekli önlem ve tedbir kararlarının alınmasına, 



8. 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde; işyeri hekimi gözetiminde, mevcut iş güvenliği 

uzmanı veya bulunmadığı durumda görevlendirilecek bir personel tarafından salgın tedbirlerinin 

uygulamasının sıkı bir şekilde denetlenmesine, 

  

Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, Tüm Belediye 

Başkanlıkları, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile, tüm Sivil Toplum Kuruluşları, Köy ve Mahalle 

Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin 

ivedilikle planlanarak uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından 

konunun takip edilmesine, 

Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve 

mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Turizmi Teşvik 

Kanununun ilgili maddeleri ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para 

cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince 

işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi 

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,  

Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine, 

Oy birliğiyle karar verilmiştir.  


