
T.C. 

NEVŞEHİR VALİLİĞİ 

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 
 

KARAR TARİHİ  : 08/03/2021 

KARAR NO          : 2021/12 
GÜNDEM             : Koronavirüs Tedbirleri / Toplu Taşıma Tedbirler 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, tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere 

uyulmasını sağlamak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok tedbir kararı alınarak 

uygulanmaktadır. 

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 1 Mart 2021 tarihli toplantısında alınan kararlarla kontrollü 

normalleşme döneminde İlimiz, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilen 

kriterlere göre Orta Risk Grubunda yer almaktadır. İl bazlı tedbirlerin risk grubuna göre belirlendiği yeni 

bir sürece girilmiştir.  

Bu doğrultuda salgınla mücadele sürecinde alınan tüm tedbirlerde göz önünde tutulan üretim, 

imalat ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi açısından önem arz eden ulaşım faaliyetlerinde 

etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla Nevşehir il genelinde; 

1. Yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen 

B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesindeki taşıt belgesinde kayıtlı olan taşıtlarda, başta HES kodu 

sorgulanması zorunluluğu olmak üzere Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma 

Rehberinde belirtilen tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında 

yolcu kabul edilebilmesine, 

2. Terminal ve gar binalarında bulunan yemeiçme (lokanta, restoran, kafeterya, pastane vb.) 

yerlerinin, Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi Çalışma Rehberinde yer alan tedbirlere 

uymak kaydıyla İçişleri Bakanlığımızın 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelge’si ve 03.03.2021 

tarih ve 3668 sayılı Genelge’si ile getirilen açılışkapanış saatlerine bağlı olmaksızın işyeri açma ve 

çalışma ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet göstermelerine, 

 

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,  

 

Oy birliğiyle karar verilmiştir.  

Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine, 

 


