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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. 

1 Mart 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine’de; yeni 

kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim 

Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak ilimiz orta risk grubunda belirlenmişti. 29 Mart 

2021 günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde iller 

bazında ve ülke genelinde salgının seyri, vaka ve hasta sayılarında yaşanan değişiklikler, hastane genel 

ve yoğun bakım doluluk oranları değerlendirilmesi sonucu ilimizin Çok Yüksek Risk grubunda 

olduğu. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımızın 29.03.2021 tarih ve 5673 sayılı Genelge’ si 

doğrultusunda Nevşehir il genelinde 30 Mart 2021 tarihi itibari ile geçerli olmak üzere aşağıdaki 

tedbirlerin alınmasına, 

 

1. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ilimizde,  

• Hafta içi, 21:00-05:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına 

• Hafta sonu, Cuma günü saat 21:00’de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin 

tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05:00’de bitecek şekilde uygulanmasına, 

 

Yukarıda belirtilen şekilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında İçişleri 

Bakanlığımızın 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelge’si ile belirlenen “Sokağa Çıkma 

Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki 

Genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve 

günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde 

devam edilmesine,  

2. Yeme - içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile dernek lokalleri, 

kıraathane, çay bahçesi gibi işyerleri; Sağlık Bakanlığı Covid -19 Salgın Yönetimi ve Çalışma 

Rehberinde yer alan mesafe koşullarına (masalar ve koltuklar arası) göre açık ve kapalı 

alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması ile mekanda bulunabilecek 

masa koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilerek ve HES kodu 

sorgulaması yapılarak, 07:00 – 19:00 saatleri arasında müşteri kabul edebilmesine, 19:00 – 

21:00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21:00 – 24:00 saatleri arasında ise 

sadece paket servis şeklinde, tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan Cumartesi ve/veya 

Pazar günleri ise 10:00 – 20:00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet 

verilebilmesine, 

Ancak bu işyerlerinde aynı masada en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin 

verilmesine, 

3. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 02.03.2021 tarih ve 2021/9 nolu kararı ile Nikah ve nikah 

merasimi şeklindeki düğünler için belirlenen 100 kişi ile sınırlı katılımcı sayısının 50 kişi ile 

sınırlandırılmasına, 

Ayrıca hafta sonu (3-4 Nisan 2021) uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 

Cumartesi ve/veya Pazar günleri için daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi 

şeklindeki düğünlere katılacaklar (katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla) için muafiyet 

uygulanmasına, 

4. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 03.03.2021 tarih ve 2021/10 nolu kararı ile kısıtlaması 

kaldırılan cenazelerin 30 kişi ile kısıtlanmasına,   



5. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımız/gençlerimizin şehirlerarası 

seyahatleri halihazırdaki uygulamadaki gibi izne tabi olup 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı 

Genelgemizle belirlenen esaslar çerçevesinde seyahat izin kurullarından seyahat izin belgesi 

düzenlenmesi uygulamasına devam edilecek olup 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 

yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir risk grubu ayrımı yapılmaksızın ve 

izne tabi olmaksızın şehirlerarası yolculuk yapabilmesine, 

6. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 02.03.2021 tarih ve 2021/9 nolu kararın 10. Maddesinde 

belirtilen Orta öğretim kurumlarında eğitim sürecinin, İl Merkezi ve bağlı kasaba, 

beldelerde Valiliğimizce belirlenecek listede yer alan okullarda,  

• Tüm Resmi ve Özel Ortaokul 5.6.7 sınıflarda Tam zamanlı uzaktan eğitime 

geçilmesine, 

• Tüm Resmi ve Özel Hazırlık 9.10.11.  ve mesleki eğitim merkezi sınıflarında 

Tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine 

• Hafta sonu DYK kurslarında 8 ve 12. sınıfların yüz yüze eğitimin devam 

etmesine, ayrıca hafta sonu kurslarına katılacak öğrenci, öğretmen ve kurs 

görevlilerinin kısıtlamalardan muaf tutulmasına, 

 

İlçelerde ise İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca belirlenmesine, 

 

7. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 25.02.2021 tarih ve 2021/7 nolu kararı ile il genelinde 

faaliyet gösteren sinema salonlarının faaliyetlerinin 01 Nisan 2021 tarihine kadar 

durdurulması kararlaştırılmıştı.  

Gelinen aşamada, gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse ilgili bakanlıkların görüşmeleri 

sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi 

amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine İçişleri Bakanlığımızın 30.03.2021 tarih ve 5676 

sayılı genelgesi doğrultusunda Nevşehir il genelinde 12 Mayıs 2021 tarihine kadar ara 

verilmesine, 

8. Salgının bulaşmasında önemli bir kaynak olduğu tespit edilen aile ve akraba ziyaretleri gibi 

ev içi etkinliklerin sınırlandırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesine, 

9. İçişleri Bakanlığımızın 03.03.2021 tarih ve 3695 sayılı Genelge’ si temel esasları belirlenen 

“Dinamik Denetim Sürecinin” uygulanmasına kesintisiz şekilde devam edilmesine, 

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.  

 


