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İ1 Uırıunıi Hıf2ıssıhha Krırı-ılrı, İçişleri Bakanhğı İller İdaresi Genel Mtidtiı{iiğti'niiır 0l .06.202I
taı:ihli ve 8962 sııyılı "Sineına Salonlarının Faaliyetlerinin l Teınmız 2()2l'e Ertelenmesi" kontılıı
Genelgesi l<apsaınında alınırcak tedbirleri karirrlırştırma|< aıııacıyla, l593 sayılı Urııtıııri Hıfzıssılılıır
Kanunu'nlın 2(>. maddesinc istiıraden 0|.06,2a21 tarihindc gerçcl<leştirilen olağanı_istü göriişı-ııede
aşağıclaki kararlau alıırıştır.

Ttiın dünyııyı tehdit etmeye devaın eden ve Dünya Sağlık Örgütü tıırafınclan pandeırıi olarak
nitelendirilen l(oronaviriis (Covid-l9) salgınıırdzın vatandaşlarınızı koırımıık ve salgının yeıyılmasını
cırgc l lcınck aınac ı yla gcrckeıı lcdbirlcri ıı karaı,l aştırılınas ı.

K4$t,§Si
İçişl eri [J akanlığının yukarıcla zikredilen Genel ges iyl e ;

Kademeli normalleşırıe clöneıninin ikinc,i etalııncla tıygulanactık tedbirleri belirleyen İçişleri
Bakanlığının 01.06.2021 tarilıli ve 8878 sayılı Ceııelgesiyle. 1Haziraır 202l larihiııdeır itibarcn
sincma salonlarının da taı,ı,ı giin sokağa çıknra kısıtlaınası uygulaııan pazar günlcri hariç lraftanın
diğcr giinleriııde 01.00-21.00 saatleri arasında '%50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş)
sınırrna uvulması kayclıyla faaliyet gösterebileceklerinin hiikn-ıe bağlaırclığı,

Öte yaırdan l(ültür ve Turizıır Bakanlığı yetkilileri ve sektör teınsilcileriyle yapılan görüşıneler
soırı-ıcı"ıııda siırcııra salonlarının fbaliyctlcriıre dair kısıtlanıaırııı bir nıtiddct daha devaıır ctırrcsinc
yönelik ıılınan talepler ile salgıııla ınücııdele tedbiı,leriııde devamlılığın sağlanınası lılısusu gi)z önünde
bı;lıındtırularak, Vali ve Kayınakaır-ılaı,ça Umrımi Hıl7ıssıhlra Kaırı-ıı-ıı-ı'ııtın 27. ve 72. ırıaclclclcri
Lıyzlf ıllcı] gcrck l i l<ararları ıı al ını-ırası i stenmi ştir.

Söz koırusu Gcnelgc ile bildiı,ilcıı lrususlar ışığıııcia yapılan göri.işnıc scıırucuırclzı;

l. İlin,ıizdc bulunaır sinema salontırının fbaliyctleriıre 01 Temmrız 202l tarihine kadar ara
verilmesine,

2. Yııkarıda beliılileır hrıstısların tıygı-ılaıınrasınıı-ı. takip ve deıretinrinin Kayınakaınlıl<lar. gcırel
kol1tık biriınleri. ilgili il ve ilçe ınüdiirliikleri ve belediyeler taı,afindaın koordineli bir şekilde
yapılıniısınaı,

3. İl Uıııuııri Hıfzıssıhha Kı"ırı-ılu'nun aldığı karaı,lara rıyıılıııaırıası haliııde ve lreı,seferinde ayrı
a yrl.

a) l5c)3 sayılı LJrırrımi Ilıfzıssılılıa l(aırıınLı'ııLın 282. maddesi geı:cğince 3.150,00 TL idaı,i para
cezas1 uygulanıııas ına,

b) 5326 sayılı l(abalratler Kanuırlı'ııuıır 32. maddesi gcreğiııce idari para cezas1 ı.ıygularınıasıı-ıa.
c) 5237 sııyılı Türk C,eza Kıınunu'nun Bulaşıcı Hastalıl<lara İüişkin Tedbirlere Aykırı

Davratınra başlıklı l95. maddesinde yer alan "... yetkili ırıakaırılarca ahnaır tccibirlcrc ı_ıyırrayaır kişi.
iki avdaıı birt,ıla kadar hapis cezasıvla cczalaııdırılır." hı"il<mü uyarınca. bu htil<me Lıymayan
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d) iş



İl Uııırınıi Hıfiıssıhlıa Kuıı_ıluırırızczı,,5442 sayılı İl İdaresi l(aırııırıı'ırıın l1 C nıadclesi ve t593
sayılı [Jırııınri llıf)ıssılıha Kaıruıllü'ülun 2J. ı,c 72. ınaddeleri uyarıııca, 01,06.2021 tarilıindc oybirliği
ile kaı,aı, veı,ilıniştir.
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