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KARAR TARİHİ  : 30/12/2020 

KARAR NO          : 2020/103 

GÜNDEM             : Koronavirüs Tedbirleri/ Covid – 19 Ek Tedbirler (Cadde, Bulvar, Meydan 

Tedbirleri ile Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı günlerde, 65 yaş üzeri büyüklerimiz ve 20 yaş altı 

gençlerimizin Cuma namazına gidebilmesi ile sadece çiçek satışı yapan yerler 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. 

Vatandaşlarımızca son dönemde alınan tedbirlere uyumda gösterilen özveri sonucunda 

Koronavirüs (Covid19) salgınının yayılımda yeniden düşüş eğilimine girildiği kamuoyunun 

malumudur. Alınan tedbirlerin eksiksiz ve süreklilik taşıyacak şekilde uygulanması bu başarının 

devamı açısından büyük önem taşımaktadır. 

Bu amaçla hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, İl Umumi Hıfzıssıhha 

Kurulumuzun 15/12/2020 tarih ve 2020/1010 nolu kararı ile önümüzdeki hafta için yılbaşı akşamını 

da kapsayacak şekilde 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 

saat 05.00’e kadar uygulanması kararı alınmıştır. 

Sosyal izolasyonun teminine yönelik pek çok tedbirin uygulandığı bir ortamda; turistik 

faaliyetler kapsamında geçici bir süreyle Ülkemizde bulunan ve bu nedenle sokağa çıkma 

kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistlerin eylemlerinin de salgının yayılımının düşürülmesinde 

yakalanan başarıyı gölgelememesi ve salgınla mücadelede zafiyet algısına neden olmaması açısından 

oldukça önem arz etmektedir 

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığımızın 29/12/2020 tarih ve 21654 sayılı Genelge’si 

doğrultusunda,  31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 

10.00’a kadar Nevşehir il genelinde geçerli olmak üzere; 

 İl ve ilçe merkezlerinde simgesel özellikleri bulunan, şehir ile özdeşleşen veya kutlama/toplanma 

alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm 

girişlerin sınırlandırılmasına, 

 Sınırlamalara ilişkin kamuoyu bilgilendirmelerin yapılmasına ve sınırlama getirilen süre boyunca 

bu yerlere kişilerin girişini engelleyecek şekilde fiziki güvenlik tedbirlerinin alınmasına,  

 Belirtilen cadde, bulvar veya meydanlarda sınırlama getirilen süre boyunca kişilerin (yabancı 

turistler de dahil) bir araya gelebilecekleri etkinliklere kesinlikle müsaade edilmemesine, 

 

Hafta içi belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yaş gruplarında yer alan 

vatandaşlarımızdan Cuma namazı kılmak isteyenler; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma 

saatinin Cuma namazı bitimine kadar uzatılmasına, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış 

saatinin ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınmasına, 

31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak 

Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde 

uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek 

isteyen vatandaşlarımız; araç̧ kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip 

gelebilmelerine izin verilmesine, 

 

Yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak ilk uygulaması  

1-3 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde 

(kısıtlamanın tam gün olarak uygulandığı); sadece çiçek satışı yapan işyerleri 10.00-17.00 saatleri 

arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olmasına, 

 



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.  


