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2021 / 53 – SAYILI GENELGE:
ANKARA VALİLİĞİ’ nden alınan 26.02.2021 tarih ve E-13688855-000-11207 sayılı yazıda;
19.11.2020 tarihli ve 61254 sayılı Valilik yazısı (İLGİ-a), 31.12.2020 tarihli ve 70118 sayılı
Valilik yazısı (İLGİ-b) verilerek:
“Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema
salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesine dair İçişleri
Bakanlığının (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) 24.02.2021 tarihli ve 3135 sayılı genelgesi
doğrultusunda konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınarak, gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve
uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi” istenmektedir.
İçişleri Bakanlığı’ nın söz konusu genelgesi’ nde 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı Bakanlık
genelgesi (İLGİ-a), 30.12.2020 tarih ve 21751 sayılı Bakkanlık genelgesi (İLGİ-b) verilerek:
İlgi (a) Genelgemizle; 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 ilgi (b) Genelgemizle bu süre 1 Mart 2021
tarihine kadar uzatılmıştı.
Gelinen aşamada gerek sektörün bu yöndeki talepleri, gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla
yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve
desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara
verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. “ denilmekte:
“Bu doğrultuda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe
Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedililikle alınması, uygulamada herhangi bir
aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması ve alınan kararlara
uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis
edilmesi” istenmektedir.
Gereği ve bilgileriniz için rica ederiz.
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