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KARAR

:l |İişçri_9?k3nlıgı iller idaresi Genel Müdürlüğünijn30/03/202l tarihli ve 5676sayılıGenelgesi
b) llçe Sağlık Müdür|üğünün 3|l12/2020 tarihli ve 85 karar sayılı Hıfzıssıhha Kurulkaran

İlÇe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Rasim BELGE başkanlığında aşağıda isim ve unvanları yazılı
üyelerin katılımı ile 0l/04l202l tarihinde toplanmış olup aşagidaki iarar 

"ıİnİ-,,ştır.

DünYaYı tehdit etmeYe.devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak
nitelendirilen Koronavirüs (Covid- l9) salgınından ülkemizi İe vatan-<laşlanmızı korumak ve salgının
YaYılmasını enge[lemek iÇin Koronavirüs tedbirleri ile ilgili Hıfzıssıhha Kunıl Kararlarına ek olarak;

Bilindiği gibi iÇiŞleri Bakanlığının l8.1t.2020 tarih ve l9l6l sayılı Genelgesiyleı kontrollü
sosYal haYat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kuraiiaİının yanı sIrasalgının seYri ve o|ası riskler göz önünde bulundurularak hayatın heralanınu ytın"ıiı. uyulmasıgereken Yeni kurallar ve önlemler belirlenmiş ve bu kapsamda sektörün taİebi doğrultusunda
Şİlema faaliYetlerinin de 31.12.2020 tarihine kİdar durdurulması kararlaştırılmış,
!İLt.ll. İÇiŞleri Bakanlığnri.30.12.2020 tarih ve 2175l sayılı Genelgesi ve 3l.|2.2020 tarih ve
2020/85 saYı|ı ilÇe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile bu süre l Mart 202l tarihin; kadar uzatılmıştı.

Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında 24.o2.2o2l tarihli ve 3l35 sayılı içişleri Bakanlığı
!9Y]gesi ve bu doğrultuda alınan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla sinema salonlarınİn raaıiyetıerinİn
0l Nisan 202I tarihine kadar durdurulması kararlaştırı lmıştı.

. . . Ge|inen aŞamada iÇiŞleri Bakanlığının ilgi 1a; Genelgesi doğrultusunda gerek sektörün bu yöndeki
talebi gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıy|a yİpılan görüş-meler İnucunda; sİıgınıa mııcaoeıede alınan
tedbirlerin devamınln sağIanması ve desteklerımİsi amacıyİa sinema salonlarır,"'arİiy"ı".i"" l2 Mayıs202l tarihine kadar ara verilmesine.

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın 1ukanda belirtilen çerçevede eksiksizbir Şekilde Yerine getirilmesinin sağlanması, kararın uatandaşlara; KaymakamIık int"m"t sit".ına"n
YaYınlanması, Belediye Başkan|ığı, muhtarlık, ilgisine göre Lamu krrum ," k;;İ;şı;n tarafından
ilan/tebliğ edilmesine, tedbirlere uymayanIarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.nci maddesigereğince idari Para cezası verilmesi, aykırılığın dıınımuna göre Kanunun ilgili maddelerİgereğince işlem
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yaptlm.§ı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun l95 inci maddesi
kapsamında gerekli adIi işlemlerin başIatılmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.
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