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Il

Umumi Hrfzrssrhha Kurulu, igigleri Bakanhgr iller idaresi Genel Miidiirliigi.i'ni.in
08.09.2020 tarihli ve E.15055 sayrh "Covid - 19 Ek Tedbirler / Umuma Agrk istirahat ve E[lence
Yerleri " konulu Genelgesi kapsamrnda ahnacak tedbirleri kararlagtrrmak amacryla, 1593 sayrh
Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 26. Maddesrine istinaden 16.09.2020 tarihinde gergeklegtirilen
ola[ani.istti gortigmede aga[rdaki kararlarr almrqtrr.

cUNnnvr:
Ttim diinyayr tehdit etmeye devam eden

Dlinya Safhk Orgtitii tarafindan pandemi olarak
nitelendirilen Koronaviriis (Covid-19) sal5Srnrndan vatandaglanmrzr korumak ve salgrnrn
yaytlmasrnr engellemek amactyla yukanda zikr<:dilen Igigleri Bakanh[r genelgesi ile Covid-l9
Salgrn Yonetimi ve Qahgnna Rehberi uyannca gereken tedbirlerin kararlagtrnlmasr.
ve:

KARAR:
igigleri Bakanhfirnrn yukarrda zikredilen C,enelgesiyle;
Igigleri Bakanh[rnrn 15.03.2020 tarihli ve 5240 sayrh ve 16.03.2020 tarihli ve 5361 sayrh
genelgeleri ile Covid-19 salgrnr kapsamrnda faalil,etleri gegici siirelifine durdurulan ve hdlihazrrda
kapalr olrnast gereken bazr gazino, pavyon, diskolek, bar, birahane, taverna veya gece kuliiplerinin
belediye veya il ozel iclaresine bagvurarak fariliyet konulannr defigtirdikleri ya da mevcut
ruhsatlanna tali laaliyet alanr iqleterek eski faaliyetlerine devant ettikleri bilgisine ulagrldrfr
belirtilerek,

Vali ve Kaymakamlarca, genelgede b,elirtilen esaslar gergevesinde, Umumi

Hrfzrssrhha
Kanununun 27 . ve 72. maddeleri uyannca ivedilikle ahnmasr istenmigtir.
Difer taraflan, Kurulumuzun 02.06.20110 t.arihli ve 2020145 sayrh karannrn 3. maddesinde
ise;

Igigleri Bakanh[r'tun 16.03.2020 tarihli vr: 5361 sayrh ve 21.03.2020 tarihli ve 5760 sayrh
ger-relgeleri kapsarnrnda faaliyetleri gegici stireli[ine durdurulan gazino, pavyon, meyhane, bar,
birahane, taverna, disko ve benzeri yerflerrin faaliyetlerine iligkin krsrtlamanrn gegici bir
siirelifine devam etmesi, kararr ahnmrEtrr.
Soz konusu Genelge ile bildirilen hususlar ve 2020145 sayrh kurul karanmrz kapsamrnda
yaprlan gori.igme sonucuncla;
1. Ana faaliyet konusu gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, tavema \/eya gece kultibti
olan umuma agrk istirahat ve e[lence yerlerinin ana faaliyet konusunu deligtirerek kafe, restoran,
lokanta vb. olarak faaliyel gcistermek istemeleri durumunda Igyeri Agma ve Qah;ma Ruhsatlanna
Iligkin Yijnetrnelik QerQ,ovs5ln4e eski ruhsatrrr iptal edilip yeniden ruhsatlandrrma iglemi
yaprlmasrna,
2. Kaymakamlannuz tarafindan, 15.03,2020 tarihi itibariyle ana faaliyet konusu gazino.
pavyon, diskotek" bar, birahane, taverna veya €lece kuliibii olup belediyelere mtiracaat ederek
15.03.2020 tarihinden sonra eski ruhsatrnr iptal t:dip yeniden ruhsat almak suretiyle ana faaliyet
konusunu defigtiren ya da ruhsatrna tali faaLliyet konusu ekleyen igyerlerinin listelerinin
belediyelerden ah nmasrna,
3. Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kuliibii olup
sonradan ilgili yerel yonetime
ederek ana faaliyet alanrnr deligtiren iEyerlerine ydnelik
denetim faaliyetlerinin y
nlaqtr
tl

q

salgrnla mticadele kapsamrnda alman tedbirleri dr:vre drgr
brrakacak gekilde eski faaliyetine devam
ettigi tespit edilenL igletmelerin igigleri Bakanhlfrnrn t s,o:.zo
20 tarihl.i ve 5240 sayrh ve 16.03.2020
tarihli ve 5361 sayrh genelgeleri gergevesind,r derhal kapatrlmasrna, yeri
ig
Agma ve Qalgma
Ruhsatlartna iligkin Ycinetmeligin Ek 3 ncu m:rddesi gergevesinde
ayrrca iglem yaprlmasrna,
4' Ana faaliyeti gazino' pavyon, diskotel,:, bar, tirahane, taverna veya
gece kultibti olup
ruhsattna tali faaliiyet igleten igyerlerinin gahgnnasrna
miisaade edilmemesine.
5' Yukancla belirtilen hususlann uygulanrnasrnrn, takip ve denetiminin
Kaymakamhklar,
genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilge mudurltikleri
ve beiediyeler tarafindan koordineli bir gekilde

yaprlmasrna,

6'
ayn ayfl)

Il Umurni Hrfzrssrhha Kurulu'nun

arldr!1r

kararlara uyulmamasr halinde ve her seferinde

a) 1593i sayrh lJmumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 282. maddesi gere[ince 3.150.00 TL
idari para cezast uygulanmasrna,
b) 5326 sayrh Kabahatler Kanunu'nun 32i. maddesi gere[ince 392,00 TL idari para
cezasl

uygulanmasrna,

c) 5237 sayrh Ttirk Ceza Kanunu,nun
Davranma baghkh 195. mz

iki aydan bir yrla kadar
kigilerin, haklarrnda gerekl

d)

Iqyerleri

uygulanmasrna,

ve firmalar

hakkrnda

ilgili

mevzuar uyannca gerekli yaptrnmlaln

Il Umumi. Hrfzrssrhha Kurulumuzca, !i44|2 sayrh il idaresi Kanunu'nun I l/C maddesi ve
1593 sayrlr Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun27.'ve 72. maddeleri uyannca,
16.09.2020 tarihinde
oybirligi ile karar verilmiqrtir.
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