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KARAR TARİHİ   : 04/11/2020 

KARAR NO            : 2020/88 
GÜNDEM               : Koronavirüs Tedbirleri/ Covid – 19 Ek Tedbirler (Denetim faaliyetlerinin  

artırılması, İlgili Genelge ile belirlenen işyerlerinin saat 22:00 dan sonra 

faaliyetlerini durdurması/kapatılması, Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel 

sektörde esnek mesai uygulaması hk.) 
 

Koronavirüs salgınının etkileri ve vaka artışları tüm Dünyada halen devam etmekte olup özellikle 

Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı, birçok Avrupa ülkesinde kişilerin toplu 

olarak bir araya gelmemelerine yönelik yeni tedbirlerin alındığı görülmektedir. 
 

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 03.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar ve İçişleri Bakanlığımızın 03.11.2020 Tarih ve 18089 

sayılı Genelgesi doğrultusunda Nevşehir il genelinde 04.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak 

şekilde; 

 

1. Sağlık Bakanlığı “Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile İçişleri Bakanlığımızın 

ilgili Genelgelerinde belirlenen kural ve önlemler doğrultusunda yürütülen denetim 

faaliyetlerinin vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market, otogar, 

toplu ulaşım aracı,  cadde/sokak,  park ve bahçeler,  alışveriş merkezleri gibi yerlerde 

yoğunlaşmasının sağlanmasına, bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı 

denetimlere ağırlık verilmesine, 

2. Aşağıdaki işyerlerinin en geç saat 22:00’de kapanmalarının sağlanmasına; 

- Evlere paket servis ve gelal şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, 

restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yemeiçme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı 

olmaksızın), 

- Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, 

- Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri, 

- Nikah/Düğün salonları, 

- Halı sahalar ve spor salonları, 

- İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, 

- Tiyatro, sinema ve konser salonları, 

- Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler, 

3. 26.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta kamu 

kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dahil) kuruluşlarında uzaktan 

ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde 

faydalanılmasının sağlanmasına, 

 

Ayrıca ilimizde kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışma 

koşulları göz önünde bulundurulduğunda, il genelinde mesai saatlerinin başlama ve bitiş 

dönemleri 04.11.2020 tarihinde toplanan Pandemi Kurulunda değerlendirilmiş olup mesai 

saatlerinin değiştirilmesine gerek olmadığı. İlerleyen dönemlerde Pandemi Kurulunun görüşleri 

alınarak konunun yeniden değerlendirilmesine, 

 

4. Vatandaşlarımızın bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane 

halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları konularında 

bilgilendirici/bilinçlendirici faaliyetlere ağırlık verilmesine, 

 

 



 

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 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.  

 

 

 


