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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. 

 

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan 

temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı 

ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır. 

 

Bu amaçla berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, 

sosyete pazarları, şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, 

kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, park/piknik alanları vb. yerler, dernek 

lokalleri, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri, düğün ve nikah yapılan yerler, 

internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerlerinin 
faaliyetlerinde uymaları gereken kurallar ve alınması gereken önlemler İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul 

Kararlarımızla belirlendiği 

 

Hayatın her alanı için geçerli olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her faaliyet alanına 

yönelik belirlenen kural ve esaslara gerek işletmeler gerekse vatandaşlarımız tarafından riayet edilmesi salgınla 

mücadele açısından büyük önem taşımaktadır. 

 

Bu çerçevede; 
1. Yukarıda belirtilen işyerleri ile mekanların düzenli olarak denetlenmesine, 

2. Denetim planlamasının her bir işyeri ya da mekânın ayda en az bir kez denetlenecek şekilde yapılmasına, 

3. Denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili 

kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.) ile meslek odalarının 

temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenmesine, 

4. Gereksiz mükerrerliğin ve koordinasyonsuzluğun önlenmesi amacıyla, Covid19 tedbirleri kapsamında 

denetimlerin üçüncü maddede belirtilen denetim ekiplerince ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde 

gerçekleştirilmesine, 

5. Özellikle akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşan ve eğlence mekânlarına dönüşebilecek yeme içme 

yerleri ile işin doğası gereği günün belli saatlerinde yoğunluk yaşanan işletmeler ile toplu taşıma 

araçlarında yoğunluk saatlerinde denetimlerin arttırılmasına, 

6. Valiliğimizce il genelinde yapılan denetimlerin sonuçlarının icmal edilerek ve Ek19'daki denetim 

tablosuna işlenerek o.faruk.abay@icisleri.gov.tr adresine her ayın 1’i ve 15’inde gönderilmesine, 

7. Vatandaşların kurallara uymayan işletmeleri 155, 156 ve 112 numaralarını arayarak ihbar 

edebileceklerine yönelik bilgilendirilmeleri amacıyla anonsların yapılmasının sağlanmasına, ayrıca bu 

kapsamda yapılacak ihbarlara gecikmeksizin müdahale edilmesi için tüm kolluk birimlerinin 

uyarılmasına, 

 

Denetimlerde İçişleri Bakanlığımızın 30.06.2020 Tarih ve 89780865-153-E.10498 Sayılı genelgesi 

ekinde yer alan ilgili formların kullanılmasına, 

 

 Yukarıda belirtilen karara ilişkin Mülki İdari Amirleri tarafından, Tüm Belediye Başkanlıkları, İl Özel 

İdaresi Genel Sekreterliği, Nevşehir Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik 

İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, Ticaret ve 

Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başta olmak üzere ilgili 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,  

Oy birliğiyle karar verilmiştir.   


