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NEVŞEHİR VALİLİĞİ 

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 
 

KARAR TARİHİ   : 30/07/2020 

KARAR NO            : 2020/71 

GÜNDEM               : Koronavirüs Tedbirleri/ Tarımsal amaçlı kooperatif ve bölge birliklerinin  

                                   genel kurul toplantılarına izin verilmesi, İl genelinde maske kullanımı  
                                   zorunluluğu, Mesleki eğitim uygulamalarının Ertelenmesi 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, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İl Umumi 

Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok tedbir kararı alınarak uygulanmaktadır. 

 

Pandemi İl Koordinasyon Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda Nevşehir il genelinde 

geçerli olmak üzere; 

1. İlimizde faaliyet gösteren ve ilgili kanunlar kapsamında kurulmuş bulunan tarımsal amaçlı 

kooperatif ve bölge birlikleri, tarım kredi kooperatif ve bölge birlikleri ile üretici ve yetiştirici 

birliklerinin sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarına uyarak, sayı 50 ve üzeri olacak ise açık 

alanlarda planlamanın yapılması ve gerekli diğer tedbirleri alarak 2020 yılında yapmaları 

gereken genel kurul toplantılarını 01/08/2020 tarihinden itibaren yapılmasına, 

 

2. İl Genelinde kamuya açık cadde, sokak, park, bahçe, mesire alanları, yürüyüş alanları v.b, 

kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda, özel işyerleri gibi kapalı alanlarda (konutlar hariç) 

mevcut maske kullanımı zorunluluğu ile ilgili getirilmiş bütün kurallar saklı kalmak üzere 

maske kullanımının zorunlu olmasına,  

 

3. İlimiz ortaöğretim meslek okulları mesleki eğitim uygulamalarının (Öğrenci staj 

uygulamaları) yapılmamasına, 

 

 Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, İl Sağlık 

Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü,  İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Köy ve Mahalle 

Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin 

ivedilikle planlanarak uygulanması ve 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,  

Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine, 

Oy birliğiyle karar verilmiştir.   


