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KARAR TARİHİ   : 08/09/2020 

KARAR NO            : 2020/78 
GÜNDEM               : Koronavirüs Tedbirleri/ Covid – 19 Ek Tedbirler (Maske Takma Zorunluluğu, Şehir içi 

toplu ulaşım araçlarında düzenleme, Kafe Restoran vb. eğlence yerlerinde saat 24:00 dan itibaren canlı müzik 

ve kayıttan dinletilmesine izin verilmemesi 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, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha 

Kurulumuzca birçok tedbir kararı alınarak uygulanmaktadır. 

 

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığımızın farklı tarihlerde yayımladığı genelgeler ile belirli dezavantajlı 

gruplara/meslek icralarına yönelik veya kamuya açık bazı alanlarda herkese maske takma zorunluluğu 

getirilmiş; İçişleri Bakanlığımızın 01.06.2020 Tarih ve 8567 sayılı Genelgesi ile şehirlerarası ve şehir içi yolcu 

taşımacılığına ilişkin düzenlemeler yapılarak genelgenin (c) maddesi ile hangi durum ve şartlarda şehir içi toplu 

taşıma araçlarının ayakta yolcu alabileceği belirlenmiş; 30.05.2020 Tarih ve 8559 sayılı Genelgesi ile  

02.06.2020 Tarih ve 8591 sayılı Genelgelerinde lokanta restoran, kafe ve benzeri işletmelerin müzik 

faaliyetlerine kısıtlama getirilmiş olup ilimizde ilgili kararlar İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca alınarak 

uygulanmaktadır. 

 

Gelinen aşamada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesinin 

hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle; 07.09.2020 tarihinde Sayın 

Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda, 

İçişleri Bakanlığımızın 08.09.2020 Tarih ve 14533 sayılı Genelgesi ile aşağıda belirtilen kararlar Nevşehir il 

genelinde geçerli olmak üzere; 

 

1. İl genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, 

bahçe, piknik alanı, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlarımızın istisnasız maske 

takmasının zorunlu olmasına, 

 

2. Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan 

otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım 

araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmemesine, 

 

Bunların dışında kalan koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüsler gibi ayakta yolcu taşıma 

ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde “COVİD-19 Salgın 

Yönetimi ve Çalışma Rehberi” belirtilen oranda/sayıda ayakta yolcu alınabileceğine, 

 

Koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir 

levha/tabela herkesin görebileceği şekilde asılacak ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerler fiziki 

olarak işaretlenmek suretiyle belirlenmesine, 

 

3. Restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına (canlı 

müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesine. Mülki idare 

amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimler bu konuda gerekli tüm tedbirleri 

alınmasına, 

 

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

İl Sağlık Müdürlüğü, İl ve İlçe Müftülükleri, Ticaret İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve 

kuruluşları ile Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf Odaları Birliği, Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Esnaf 

Odası başta olmak üzere 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 tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve 

mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara 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,  

Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine, 

Oy birliğiyle karar verilmiştir.  


