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Çin Halk CumhuriYeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye
devam eden ve DünYa Sağlık Örgütü tarafından PANDEMI
olarak nitelendirilen Coronavirus
(Covid-l9) salgınından ülkemizi ve vatandaşımtzt korumak
ve salgının yayılmasını engellemek
iÇin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 26. Maddesine
istinaden toPlanmıŞ oluP, mezkur kanunun 27. ve 72. maddeleri
kapsamında aşağıdaki kararlar
alınmıştır.
İÇiŞleri Bakanlığının l5.03,2020 tarih ve 5240 sayılı genelgesi,
l6.03.2020 tarih ve
202012 saYılı İl Hıfiıssıhha Kurul Kararı ve 16.03.2020
t'ar\hve sı?ı

Gnelgesi ile Covid19
salgını kaPsamında faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan ," ı,aİit
ur',^raİ kapalı olması
gereken bazı gazino, PaVYon, diskotek, bar, biİahane,
taverna veya gece kulııplerinin belediye
veya il özel idaresine başwrarak faaliyet konularını değiştirdiklerilra
da me'vcut ruhsatlarına

tali faaliYet alanı iŞleterek eski faaliyetİerine devam ettik"leri
bilgisine ,ır|,ı*,şt,.
Bu itibarla gönderilen İçişleri Bakanlığının l5.09.2020 tarih ve ıjoss
sayılı Genelgesi
çerçevesinde;
İlimiz genelinde; 15 03.2020 tarihi itibariyle ana faaliyet konusu gazino, pavyon,
diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup belediy.
,. il ozel idarİlerine müracaat
ederek 15,03.2020 tarihinden sonra eski ruhsatiry ip]ul edip yeniden
ruhsat almak suretiyle ana
faaliYet konusunu değiŞtiren ya da ruhsatına tali fajiyet tonusu
ekleyen işyerlerinin listelerinin
belediyelerden ve il özel idarelerinden alınarak;

'

Ana faaliYeti gazino, Pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna
veya gece kulübü olup
sonradan ilgili Yerel Yönetime müracaat ederek ana faaliyeİ
uTur,r, değiştiren
iŞYerlerine YÖnelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasına,
bu denetimlerde
faaliYet konusunu değiŞtirerek salgınla mtıcajelJ kapsamındu
ul,nun tedbirleri devre
dıŞı bırakacak Şekilde eski faaliyetine devam ettiği İespit edilen
i|ıetmeıerln derhal
kaPatılmasına, iŞ Yeri Açma ve Çalışma Ruhsaİarınu lıiştın
Yonetmeıigin Ek 3.
maddesi çerçevesinde aynca işlem yapılmastna,

'

Ana faaliYeti gazİno, PaVYon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece
kulııbtı olup
ruhsatına tali faaliYet iŞleten işyerlerinin
müsaade
edilmemesine,
çalışmasına

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamantn yukarıda
belirtilen
ÇerÇevede eksiksiz bir Şekilde yerine getirilmesine, tedbirleİe ,vrnuvunİu.İu ilgili
Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine,
aykırılığın
durumuna gÖre Kanunun ilgili maddelerİg..qir.. işlem yapılmasına,
konusu suç teşkil eden

dawanıŞlara iliŞkin Türk Ceza Kanununun l95. maddesi kapsamında
gerekli adli işlemlerin
başlatılmasına,

Oybirliği ile karar verildi.
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