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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, tüm iş kolları ve yaşam alanları için 

belirlenen tedbirlere uyulmasını sağlamak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok 

tedbir kararı alınarak uygulanmaktadır. 

İçişleri Bakanlığımızın 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı genelgesi doğrultusunda İl Umumi 

Hıfzıssıhha Kurulumuzun 18/11/2020 tarih ve 2020/91 nolu 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 kararlaştırılmış, bilahare İçişleri 

Bakanlığımızın 30.12.2020 tarih ve 21751 sayılı genelgesi doğrultusunda İl Umumi Hıfzıssıhha 

Kurulumuzun 31/12/2020 tarih ve 2020/104 nolu kararımızla bu süre 1 Mart 2021 tarihine kadar 

uzatılmıştı. 

Gelinen aşamada, gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse ilgili bakanlıkların 

görüşmeleri sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve 

desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine İçişleri Bakanlığımızın 24.02.2021 tarih 

ve 3135 sayılı genelgesi doğrultusunda Nevşehir il genelinde 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara 

verilmesine, 

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

Başkanlıkları, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile, tüm Sivil Toplum Kuruluşları, 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 tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi 

ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Turizmi Teşvik 

Kanununun ilgili maddeleri ve 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,  

 

Oy birliğiyle karar verilmiştir.  

 


