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Gerede İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 24.04.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun 26.Maddesi gereğince İlçemiz Kaymakamı Cengiz AYHAN’m başkanlığında aşağıda 
isimleri ve imzaları bulunan üyelerin katılımları ile 28.09.2020 tarihinde saat l l :3 0 ’da 
toplanmıştır.

Gerçekleştirilen toplantıda,

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisimizce 21.04.2020 tarih 25 nolu kararıyla “işyerlerinin genel 
ticari teamüller ve işletme standartları çerçevesinde evveliyattan bu yana var olan unvanlarının 
değiştirilmesi koronavirüsle mücadelenin amaçlarıyla bağdaşmadığından, işyerlerinin içerik ve 
standartlarında esaslı değişiklikler olmadığı sürece ve bu durum raporla tespit edilmedikçe, 
pandemi ile mücadele süresince işyerlerinin unvan değişikliklerine ilgili/yetkili kurumlarca 
müsaade edilmemesine, ” kararının alındığı teyid edilmiş olup;

T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 15.09.2020 tarih 15055 sayılı genelgesi ve 4.04.1930 tarih ve 
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddesi gereğince,

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 Mart 2020 tarihi itibariyle faaliyet konusu gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, 
taverna veya gece kulübü olup belediye ve il özel idarelerine müracaat eden, bu tarihten 
sonraki eski ruhsatını iptal ederek yeniden ruhsat almak suretiyle ana faaliyet konusunu 
değiştiren ya da ruhsatına talî faaliyet konusu 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 faaliyeti değiştiren işyerlerine yönelik denetim faaliyetlerinin 
yoğunlaştırılmasına,

3. Bu denetimlerde faaliyet konusunu değiştirerek salgınla mücadele kapsamında alınan 
tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği tespit edilen 
işletmelerin, ilgili genelgeler çerçevesinde kapatılmasına ve İş Yeri Açma ve Çalışma 
Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 3’ncü maddesi çerçevesinde ayrıca işlem 
yapılmasına,
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4. Ana faaliyeti gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup 
ruhsatına talî faaliyet işleten işyerlerinin çalışmasına müsaade edilmemesine,

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Gerede Kaymakamlığı tarafından ilgili Mevzuat 
Hükümleri çerçevesinde yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin gerekli çalışmaların/tedbirlerin 
ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına ve ilgili kişi ve kuramların yetkili makamlarca verilecek 
görev ve talimatlara titizlikle uyulmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan 
verilmemesine,

Usulüne göre alınan ve ilan edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusura 
görülenlere veya kararlara muhalefet eden gerçek şahıslara, işyerlerine, tüzel kişilere ve 
işverenlere ise her durumda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para 
cezası verilmesi başta olmak üzere; aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince 
işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin başlatılması 
için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, adli ve idari iş ve işlemlerin 
kolluk kuvvetleri (İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı) marifetiyle de yerine 
getirilebilmesine,

İşbu kararda belirtilen tedbir ve sınırlamaların yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe 
girmesine,

Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
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