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İLÇE HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI 

 

İlçemiz Hıfzıssıhha Kurulu 04.01.2021 tarihinde Kaymakam Deniz PİŞKİN ’in 

Başkanlığında aşağıdaki isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile acilen toplanarak 

gündemdeki konular karara bağlandı. 

GÜNDEM :        
            

  İlçemizde Koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında sinema salonlarının 

faaliyetlerine ara verilmesi hakkında görüşmek. 

  

KARARLAR      
            

            Koronavirüs (Kovid-19)salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından 

oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın 

yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim 

Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir 

kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. 

 

            2020 yılı içerisinde tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının 

yayılımında/bulaşın da son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Özellikle 

Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla 

mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçildiği 

izlenmektedir. 

 

            Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel 

prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası 

riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve 

tedbirler belirlenmektedir. 

 

              Bu çerçevede İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha 

Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri kapsamında; 

 18.11.2020 tarihli ve 151 Nolu Hıfzıssıhha Kurul kararımızla; kontrollü sosyal hayat 

döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının 

seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken 

yeni kurallar ve önlemler belirlenmiş ve bu kapsamda sektörün talebi doğrultusunda sinema 

salonlarının faaliyetlerinin de 31.12.2020 tarihine kadar durdurulması kararlaştırılmıştı. 

 

            Gelinen aşamada, gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse İçişleri Bakanlığı ile 

Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede 

alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının 

faaliyetlerine 1 Mart 2021 tarihine kadar ara verilmesine, 

 

Karar verilmiştir. İş bu kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar 

gereğince görevi bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip 

edilmesine, alınan kararlara uymayan vatandaşlarımızın Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 

282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna 

göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden 

davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli 

işlemlerin başlatılacağı hususuna oy birliği ile karar  verildi. 


