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KARAR TARİHİ   : 04/06/2020 

KARAR NO            : 2020/43 
GÜNDEM               : Koronavirüs Tedbirleri/ Lokanta ve Restoranların faaliyetleri, Otobüs  

                                    Güzergahlarında Bulunan Konaklama Tesisleri, İl Giriş ve Çıkışlarında     

                                    Alınacak Güvenlik Tedbirleri ve AVM ek kararları 

 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” kapsamına alınan Koronavirüs (Covid-19) 

salgınının  Ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler sonucunda virüsün 

yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen 

olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmiştir. 

 

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararları doğrultusunda alınan Cumhurbaşkanlığı 

Kabinesi kararları ve başta Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıkların 

talimatları çerçevesinde, Nevşehir İl genelinde geçerli olmak üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

1. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 31.05.2020 tarihli ve 2020/40 Nolu Kararımızda 

lokanta ve restoranların faaliyetlerini 22.00’ye kadar sürdürebilecekleri, bildirilmişti. Ancak 

yapılan değerlendirmeler sonucu lokanta ve restoranların faaliyetlerini 22:00’de sonlandırmaları 

esas olmakla birlikte içeride ve/veya dışarıda müşteri kabul etmemeleri şartıyla, faaliyetinin 

niteliği gereği gel al ya da eve servis şeklinde hizmet verecek lokanta ve restoranların 

faaliyetlerini 24.00’ kadar sürdürmelerine, 

 

2. İlimizi komşu illerle bağlayan şehirlerarası yol güzergahlarında bulunan dinlenme 

tesisleri içinde yer alan lokanta, restoran vb. yerlerin vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 

hijyen kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmeleri şartıyla 24 saat açık tutulabileceğine, 

 

3. İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarihli ve 8558 sayılı Genelgesi ile 15 ilimizde giriş-

çıkış kısıtlaması uygulamasının 31.05.2020 Pazar günü saat 24:00’dan sonra sonlandırıldığından, 

bu kapsamda değerlendirildiğinde yaşanacak yoğunluk sebebi ile il giriş ve çıkışlarında güvenlik 

tedbirlerine ağırlık verilmesine, 

 

4. Alışveriş Merkezlerinin (AVM) 11.05.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerini 

sürdürürken 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatça belirlenen kurallara 

ilave olarak uymaları gereken usul ve esaslar çerçevesinde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzun 

11.05.2020 Tarih ve 2020/33 sayılı kararı ile;  

*AVM’lerin oturma, bekleme, dinlenme amaçlı kullanılan ortak alanlarının yanı sıra 

restoran/lokanta ile yeme-içme alanlarında bulunan tüm sandalye, koltuk ve masalar 

kaldırılmış,  

*Yine AVM’lerde, oto yıkama hizmeti ile vale hizmeti geçici bir süreliğine verilmeyecek, 

mescitler ise Sağlık Bakanlığınca belirlenecek takvime kadar kullanılmayacağı 

kararlaştırılmıştı. 

 

 

 

 

 



Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca hazırlanan “AVM ve AVM İçindeki İş Yerlerinde 

Alınması Gereken Önlemler Rehberi”nin AVM Giriş  Çıkış Kapıları ve Genel Alanlara Yönelik 

Önlemler başlığında yukarıda alınan kararlar aşağıdaki şekilde revize edilmiştir. 

 

4.1  Dinlenme alanlarında sosyal mesafe kurallarına göre işaretleme yapılmasına, 

4.2 Mescitler Covid19 Kapsamında Camilerde Uygulanacak Tedbirlere göre açık 

tutulmasına,  

4.3 Oto Kuaförü ve Oto Yıkamacılar, kendi sektörleri ile ilgili yayınlanan tedbirlere 

göre çalışmasına, 

4.4 Valelerin eldiven kullanmamasına, her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden 

önce ve sonra ellerini uygun antiseptik ile temizlemesine, valelerin araçlara 

maskesiz binmemesine, 

 

Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, Tüm Belediye 

Başkanlıkları, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü,  

Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Şoförler ve Otomobilciler Odası, 

başta olmak üzere ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ve 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.   

 




