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NEVŞEHİR VALİLİĞİ 

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 
 

KARAR TARİHİ  : 07/12/2020 

KARAR NO          : 2020/99 

GÜNDEM             : Koronavirüs Tedbirleri/ Covid – 19 Ek Tedbirler (Online Yemek ve Market 

Siparişleri) 

 

İçişleri Bakanlığımızın 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgesi doğrultusunda, İl Umumi 

Hıfzıssıhha Kurulumuz 30.11.2020 tarih ve 2020/96 nolu Kararı ile hafta sonları; Cuma saat 21.00 

Pazartesi saat 05.00 arasında, hafta içerisindeki günlerde ise akşam saat 21.00’de başlayıp ertesi gün 

saat 05.00’te bitecek şekilde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiş olup bu çerçevede; 

- Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve 

kuruyemişçilerin 10.00 - 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmesine, (Madde1.2), 

- Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve 

Pazar günleri 10.00 - 20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak 

üzere açık olmasına müsaade edilmesine, (Madde1.4), 

- Sokağa çıkma kısıtlamasındaki getirilen sürelere uymak için istisna getirilenler dışındaki 

tüm işyerlerinin hafta içi saat 20.00'de kapanmasına, (Madde2.2), 

Kararları alınmıştır. 

 

 İçişleri Bakanlığımızın 06.12.2020 Tarih ve 20346 sayılı Genelgesi doğrultusunda Nevşehir İl 

genelinde geçerli olmak üzere, vatandaşlarımızın yemek, gıda ve diğer ihtiyaçlarının online sipariş 

suretiyle karşılanmasının bu tür iş yerlerinde ertesi günlerde oluşacak yoğunluk kaynaklı bulaşma 

riskini azaltacağı değerlendirildiğinden online yemek ve market sipariş firmalarının 

vatandaşlarımızdan bu yönde gelen talepler de dikkate alınarak hafta içi ve hafta sonları fark 

etmeksizin 10.0024.00 saatleri arasında çalışabilmelerine, 

 

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.  


