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Sayı : E-35889452-002.242
Konu : Koronovirüs Tedbirleri

ODALARIMIZA ( 2020 / 258 ) SAYILI GENELGE

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 30.12.2020 tarih ve 2020/90 sayılı kararında ;

Sosyal izolasyonun teminine yönelik pek çok tedbirin uygulandığı bir ortamda; turistik faaliyetler
kapsamında geçici bir süreyle Ülkemizde bulunan ve bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf
tutulan yabancı turistlerin eylemlerinin de salgının yayılımının düşürülmesinde yakalanan başarıyı
gölgelememesi ve salgınla mücadelede zafiyet algısına neden olmaması açısından:

İçişleri Bakanlığı'nın 29.12.2020 tarihli ve 21654 sayılı genelgesi doğrultusunda; 31 Aralık 2020
Perşembe günü saat 21.00’den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00’a kadar;

1. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı'na yabancı turistler de dahil
olmak üzere tüm girişlerin sınırlandırılmasına,

2. Sınırlamalara ilişkin kamuoyu bilgilendirmelerinin zamanında yapılması ve sınırlama getirilen
süre boyunca bu yerlere kişilerin girişini engelleyecek şekilde fiziki güvenlik tedbirlerinin
alınmasının sağlanmasına,

3. Belirtilen cadde, bulvar veya meydanlarda sınırlama getirilen süre boyunca kişilerin (yabancı
turistler de dahil) bir araya gelebilecekleri etkinliklere kesinlikle müsaade edilmemesine,

4. Bu kapsamda, ilçe merkezlerinde girişlerin sınırlandırılacağı simgesel özellikleri bulunan,
şehirlerle özdeşleşen veya kutlama/toplanma alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanların
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenmesine,

Kaymakamlarımız ve ilgili Kurumlarımızca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek
uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına,
tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari para cezası
verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç
teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli
işlemlerin başlatılmasına, karar verilmiştir. Denilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.
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Mehmet GÜNDOĞAN Hüseyin AR
Genel Sekreter Yardımcısı Başkan Vekili

Evrakın elektronik imzalı suretine https://ankesob.senekaapps.com/BelgeDogrulama/ adresinden 97cca935-370b-48b3-80e9-6d135bbb846c kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun olarak Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.


