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İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. Maddesi 

gereği 17.09.2020 tarihinde İlimiz Valisi Mustafa TUTULMAZ başkanlığında toplanarak 

İçişleri Bakanlığının 15.09.2020 tarih E.15055 sayılı Genelgesi doğrultusunda aşağıdaki kararlar 

alınmıştır. 

İçişleri Bakanlığının 15.03.2020 tarihli ve 5240 sayılı, 16.03.2020 tarihli ve 5361 sayılı 

Genelgeleri ile Covid19 salgını kapsamında faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan ve 

hâlihazırda kapalı olması gereken bazı gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna 

veya gece kulüplerinin belediye veya il özel idaresine başvurarak faaliyet konularını 

değiştirdikleri ya da mevcut ruhsatlarına talî faaliyet alanı işleterek eski faaliyetlerine 

devam ettikleri bilgisine ulaşılmıştır. Bu kapsamda; 

1. Ana faaliyet konusu gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü 

olan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ana faaliyet konusunu değiştirerek kafe, restoran, 

lokanta vb. olarak faaliyet göstermek istemeleri durumunda İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 

İlişkin Yönetmelik çerçevesinde eski ruhsatın iptal edilip yeniden ruhsatlandırma işlemi 

yapılması gerekmektedir. 

2. Ana faaliyet konusu gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü 

olup belediye ve il özel idaresine müracaat ederek 15.03.2020 tarihinden sonra eski ruhsatını 

iptal edip yeniden ruhsat almak suretiyle ana faaliyet konusunu değiştiren ya da ruhsatına talî 

faaliyet konusu ekleyen işyerlerinin listelerinin belediye ve il özel idaresinden alınarak; 

 Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup 

sonradan ilgili yerel yönetime müracaat ederek ana faaliyet alanını değiştiren 

işyerlerine yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılması, bu denetimlerde 

faaliyet konusunu değiştirerek salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı 

bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmelerin İçişleri 

Bakanlığının 15.03.2020 tarihli ve 5240 sayılı, 16.03.2020 tarihli ve 5361 sayılı Genelgeleri 

çerçevesinde derhal kapatılması, İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 

Yönetmeliğin Ek 3 ncü maddesi çerçevesinde ayrıca işlem yapılmasına, 

 Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup 

ruhsatına talî faaliyet işleten işyerlerinin çalışmasına müsaade edilmemesine, 

 

Uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara 

uymayan şahıslara Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince 392,00 TL idari para 

cezası, alınan  kararlara uymayan  işyerlerine/işletmelere/kurumlara  ise  Umumi  Hıfzıssıhha  

Kanununun 282. Maddesi gereğince 3.180,00 TL idari para cezası verilmesi, maske kullanım 

kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi 

uyarınca 900,00 TL idari para cezası uygulanmasına, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili 

maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza 

Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 

Alınan kararın birer suretinin İlçe Kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve kuruluşlara 

gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 17.09.2020 
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Meclis Başkanı 

Mustafa TUTULMAZ 

Vali  

 

 

 

 

Üye 

Dr. Ömer Selim ALAN 

Zonguldak Belediye Başkanı 

Üye 

Uzm. Dr. Ertuğrul GÜNER 

İl Sağlık Müdürü 

Üye 

Ali TOSUN 

İl Milli Eğitim Müdürü 

 

 

 

 

 

Üye 

Pelin Ayşe YAĞIZ 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü 

Üye 

Cemalettin ÇATAKLI 

İl Tarım ve Orman Müdürü 

Üye 

Rıza AKÇAY 

Belediye Veterineri 

 

 

 

 

 

Üye 

Ecz. Cemile YILMAZ 

Eczacılar Odası Temsilcisi 

Üye 

Dr. Muzaffer PARLAK 

Serbest Tabip 

Üye 

Sahil Sağ. Dnt. Mrk. Tbp. 

(Yok) 

Üye 

Tugay Tabibi 

(Yok) 

 

 


