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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. 

Bu çerçevede; İçişleri Bakanlığımızın 30.11.2020 tarih ve 20076 Genelge'si doğrultusunda; 

yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21.00 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma günleri 

saat 21.00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri 

saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamalarını da içeren bir dizi önlemler İl 

Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 30.11.2020 tarih ve 2020/96 nolu kararı ile hayata geçirilmiştir. 

İçişleri Bakanlığımızın 15.01.2021 tarih ve 630 sayılı Genelge'si doğrultusunda, İl Umumi 

Hıfzıssıhha Kurulumuzun 30.11.2020 tarih ve 2020/96 nolu kararının 5. Maddesinde belirtilen  

“Sokağa Çıkma Kısıtlaması Uygulanan Süre ve Günlerde Muaf Tutulacak Yerler ve Kişilere” 

Nevşehir il genelinde geçerli olmak üzere aşağıda belirtilen yer ve kişilerin eklenmesine; 

1. Araç muayene istasyonları ve buralarda çalışan personel ile araç muayene randevusu 

bulunan taşıt sahipleri, 

2. Motorlu taşıt sürücü kursları ve havacılık kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki 

eğitim ve geliştirme kursları ve iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden 

kursiyerlere yönelik hafta sonları düzenlenmesi zorunlu olan direksiyon eğitim 

sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavlarında görev alan komisyon görevlileri, 

usta öğreticiler ve bu sınavlara girecek kursiyerler, 

3. Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak 

üzere Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarında çalışmaları 

devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte 

olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel,   

 

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.  


