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Karar No : - 39 -  

Karar Tarihi : 16/09/2020  

Kararın Konuları : Yeni 2019-nCoV Hastalığı  

 

Isparta ili, Sütçüler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 16.09.2020 Çarşamba günü, saat 12:00’da 

Kaymakam V. Göktuğ Kaan AYAZ başkanlığında toplandı. 

 

COVİD-19 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 yapılmasına,  

2- 15.03.2020 tarihi itibariyle ana faaliyet konusu gazino, pavyon, diskotek, bar, 

birahane, taverna veya gece kulübü olup belediye ve il özel idarelerine 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; 

 

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

sonradan ilgili yerel yönetime müracaat ederek ana faaliyet alanını değiştiren işyerlerinin 

salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine 

devam ettiği tespit edilen işletmelerin İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun 23/03/2020 tarih ve 2020/1 

sayılı Kararı çerçevesinde derhal kapatılmasına, 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,  

 

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede 

eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması ve mağduriyete neden olunmamasına, 

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 başlatılmasına; 

  

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye 

zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek 

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, 

 

Alınan bu kararın bilgi için Kaymakamlık Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına 

ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 16.09.2020 
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 İMZALI        İMZALI  

           BAŞKAN            ÜYE 

 

 

 

  

   Göktuğ Kaan AYAZ                                                 İsmail YURDABAK  

                    Kaymakam V.                                                        Belediye Başkanı 

 

 

 

            İMZALI              İMZALI                   İMZALI  

   ÜYE               ÜYE                      ÜYE  
 

 

 

 

       Dr. Rıfat ERTEN                    Muhtasım TOPRAK                       Mustafa DANIŞMAN  

İlçe Hastanesi Başhekimi      İlçe Tarım ve Orman Müdürü V.          İlçe Milli Eğitim Müdürü 

 

 

          İMZALI                                        İMZALI                                            İMZALI  

              ÜYE                                              ÜYE                                                   ÜYE 

 

 

 

 

    Yusuf  AKBULUT                       Ramazan KUŞCU                                 Hüseyin ÖCAL  

   İlçe Emniyet Amiri V.                İlçe Jandarma Komutan V.                        İlçe Malmüdürü V.  

 

 

             İMZALI                                  İMZALI                                              İMZALI  

                 ÜYE                                         ÜYE                                                    ÜYE  

 

 

 

 

         Beytullah ÇELİK               Süleyman Sabri ÜÇYILDIZ                     Sadık ALTUNBAŞ  

            İlçe Müftü V.                Gençlik ve Spor İlçe Müdürü V.                     Serbest Eczacı 


