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ilge Umumi Hrfzrssrhha Kurulu, Covid-19 Pandemi tedbirleri EerEevesinde, 1593 sayrh Umumi

Hifzrssrhha Kanunu,nun 26. maddesine istinaden 16.09.2020 tarihinde gergekleqtirilen

olalantistii gdrii$mede a;afrdaki kararlarr almtgtrr'

Gt]NDEM:
ayarak tiirn diiLnyayr tehdit etmeye devam eden

olarak nitelendirilen Coronaviriis (Covid-19)

ntn yaytlmastm engellemek, vatandaglanmrztn

k ve salgrnda en etkili miicadele olan sosyal

lagtrnlmast.

KARAR:

igigleriBakanlrlrnrn15.03.2020tarihli,5240saytttve|6.03.2020tarihli,536lsaytlt
Genetgeieri ile Covid-19 salgtnr kapsamtnda faaliyetleri geEici siire liIine.durdurulan ve

hiliha"ztrda kapalr olmasr gJ.ek"n Laz' gazino, pavyon' diskotek' bar' birahane' hverna

,.yu g"". kuliipterinin U""teaiye veya i'i ozel idarcsine baqvurarak faaliyet konularrnt

deligtirdikleri ya da mevcut iuhsatjarrna tali faaliyet alanr igleterek eski faaliyetlerine

devam enikleri bilgisine utog,t.,qt,.. Bu kapsamdaki igigleri Bakanhlrnrn 15.09.2020 tarihli ve

I 5055 sayrh Genelgesi dolrultusunda;
ek, bar' birahane, taverna veYa gece

kulii in ana faaliyet konusunu degigtirerek

r-^r^ stemeleri durumunda igyeri Agma ve

i",; erqevesinde eski ruhsatrn iptal edilip yeniden

ruhsatlandrrma iqlemi yaprlmastna,

2. Kaymakamh[tmrz tarafindan, 15'03'2020 tarihi itibariyle ana faaliyet konusu

gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kuliibii olup belediyeye miiracaat

ederek15.03.2020tarihindensonraeskiruhsatrn,iptaledipyenidenruhsat.a.lmak
suretiyle ana trna tali faaliyet konusu ekleyen

igyerlerinin li
- Ana fa ne' tavema veya gece kuliibii olup

sonradan ilg i yerel yrinetime mtracaat ede iyet alanrnr deligtiren igyerlerine

yttn"rit O"o'"ri- faaiiyetlerinin vofunlaEhrrlmatll.rr gt.n"titl"'1-: f",11:::,-o,1tlj::J

il;ffi;;;il;ffi*a"r"1#r-,"aa arrnan tedbirleri devre drer brrakacak eekilde eskr
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Qerqevesinde derhal kapatrlmasr, Ig Yeri Agma ve Qahgma Ruhsatlanna Iligkin
Y6netmelilin Ek 3 ncii maddesi gergevesinde ayrrca iglem yaprlmasrna,

- Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kuliibii olup
ruhsatrna tali faaliyet igleten igyerlerinin 9a[gmasrna mffsaade edilmemesine,

Kaymakamh!rmrz ve ilgili Kurumlarca yukarrda belirtilen esaslar gergevesinde uygulamada
herhangi bir aksakhla meydan verilmemesine ve maiduriyete neden olunmamasrna, ahnan
kararlara uymayanlara Umumi Hrfzrssrhha Kanununun ilgili maddeleri gere!ince idari iglem tesis
edilmesine ve konusu sug te$kil eden davranrglara iligkin Ttirk Ceza Kanununun 195 inci maddesi
kapsamrnda gerekli adli iqlemlerin baglattlmasrna,

Oy birligiyle karar verilmigtir.

Ilge Umumi Hrfztssrhha Kurulu'nun aldrlr kararlara uyulmamasr halinde ve her sef-erinde
ayn ayn olmak iizere;

a. Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gerelince kolluk kuwetleri ve zabrta ekipleri
tuafndan 3j!!!p, idari para cezasr uygulanmasrn4
b. Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 282. maddesi gerepince !.!!!1!!p,
c. Tiirk Ceza Kanunu'nun Bulagrcr Hastahklara Iligkin Tedbirlere Ayktn Dawanma
baqhkh 195. maddesinde yer alan "... yetkili makamlarca ahnan tedbirlere uymayan
kiSi, iki avdan bir wla kadar haois cezaswla cezalandr tr." hiikm[ uyannca, bu hiikme
uymayan kigilerin, haklannda gerekli adli iglemler takdir ve ifa edilmek iizere adli
makamlara bildirilmesine. 

"l_.^\J



ilge Umumi Hrfzrssrhha Kurulumtzca,5442 sayir il idaresi Kanunu'nun 32lQ maddesi ve 1593

sayrlr Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 27 . ve 72. maddeleri uyannca, 16.09.2020 tarihinde

oybirli[i ile karar verilmigtir.
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