MERSİN İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 30/12/2020
KARAR NO

: 2020 /112

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 30/12/2020 tarihinde saat 18:00’da Mersin Vali
Yardımcısı Süleyman DENİZ başkanlığında; İçişleri Bakanlığının 29.12.2020 tarih ve 21654 sayılı
“Cadde, Bulvar, Meydan Tedbirleri” konulu Genelgesinin uygulanmasına yönelik ayrıntıları
görüşmek ve bu doğrultuda gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplandı.
Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılımıyla mücadele konusunda hafta sonları uygulanan
sokağa çıkma kısıtlamasının önümüzdeki hafta için yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde 31 Aralık
2020 Perşembe günü saat 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanması
kararlaştırılmış ve buna dair kararlar alınarak yayımlanmıştır.
İçişleri Bakanlığının 23.12.2020 tarih ve 21267 sayılı, 27.12.2020 tarih ve 21494 sayılı
Genelgeleri ile; yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında alınması gereken güvenlik tedbirleriyle
birlikte Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında alınması gereken önlemler de belirlenerek
Valiliklere bildirilmiştir. Bu kapsamda Covid-19 salgınıyla mücadeleyi akamete uğratmamak adına
kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı kutlamalarına müsaade
edilmemesi gerektiği talimatı da verilmiştir.
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
oldukça önem arz etmektedir.
Bu çerçevede 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat
10.00’a kadar;
Özgecan Aslan Barış Meydanı, Atatürk Parkı, Forum AVM ve Çevresi, Adnan Menderes
Bulvarı, GMK Bulvarı ile Silifke Taşucu Sahil Meydanına girişler sınırlandırılacaktır.
Sınırlamalara ilişkin kamuoyu bilgilendirmeleri ilgili birimlerce zamanında yapılacak ve
sınırlama getirilen süre boyunca bu yerlere kişilerin girişini engelleyecek şekilde fiziki güvenlik
tedbirlerinin alınması sağlanacaktır.
Belirtilen cadde, bulvar veya meydanlarda sınırlama getirilen süre boyunca kişilerin (yabancı
turistler de dahil) bir araya gelebilecekleri etkinliklere kesinlikle müsaade edilmeyecektir.
Kaymakamlar başta olmak üzere ilimiz genelinde yetkili tüm kişi ve kurumlarca; yukarıda
belirtilen esaslar doğrultusunda hareket edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılması hususu;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oy birliğiyle kabul edilmiştir.

