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İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 
 

KARAR TARİHİ  : 05/02/2021 

KARAR NO          : 2021/03 
GÜNDEM             : Koronavirüs Tedbirleri/ Covid – 19 Ek Tedbirler (Yüz yüze örgün eğitime 

kademeli olarak başlanması ve çiçek satışı yapılan iş yerleri 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. 
 

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Nevşehir il genelinde geçerli olmak üzere; 
 

A. 01.02.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı 

Kabinesinde alınan kararla yüz yüze örgün eğitime kademeli olarak başlanması kararlaştırılmış 

olup İçişleri Bakanlığımızın 03.02.2021 tarihli ve 1969 sayılı Genelgesi doğrultusunda; 

1. Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının 

öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile 

çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla,  güzergâh ve ilgili 

saatlerle sınırlı olacak şekilde, İçişleri Bakanlığımızın 30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı 

Genelgesi doğrultusunda alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 2020/96 nolu kararı ile 

getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına, 

2. Yukarıdaki madde kapsamında kalan eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/ çalışanlarından 

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kalanları, İçişleri Bakanlığımızın 30.11.2020 tarihli ve 20077 

sayılı Genelgesi doğrultusunda alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 2020/97 nolu 

kararı ile getirilen şehir içi toplu ulaşım araçlarını (otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanma 

kısıtlamasından muaf tutulmasına, 
 

B. İçişleri Bakanlığımızın 30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı Genelgesi doğrultusunda alınan İl 

Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 2020/96 nolu kararının 5. maddesinde belirtilen, sokağa 

çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde muaf tutulacak yerler ve kişilere, 2020/103 nolu 

karar ile sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çiçek satışı yapan işletmelerin 

10.00-17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olmasına karar 

verilmiş olup gelinen süreçte İçişleri Bakanlığımızın 03.02.2021 tarihli ve 1968 sayılı 

Genelgesi doğrultusunda; 

1. 14 Şubat nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak çiçek satışı 

yapan iş yerlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı. 12 Şubat 2021 Cuma günü 

20.00-24.00 saatleri arasında evlere servis, 13-14 Şubat 2021 Cumartesi-Pazar günlerinde 

10.00-17.00 saatleri arasında müşterilere iş yerinde ve 10.00-24.00 saatleri arasında evlere 

servis şeklinde hizmet sunmasına, 
 

Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta mülki idari 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.  


