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Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip 

Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal 

hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha 

Kurulumuzca birçok tedbir kararı alınarak uygulanmaktadır. 
 

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan 

temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı 

ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır. 
 

İçişleri Bakanlığımızın 15.03.2020 Tarih ve 5240 sayılı Genelgesi ile 16.03.2020 Tarih ve 5361 sayılı 

Genelgesi 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 Nevşehir il genelinde geçerli olmak üzere; 
 

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. Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımız tarafından, 15.03.2020 tarihi itibariyle ana faaliyet konusu gazino, 

pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olup belediyelerimize 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 

belediyelerimizden 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 yoğunlaştırılmasına, bu denetimlerde faaliyet konusunu değiştirerek salgınla 

mücadele kapsamında alınan tedbirleri devre dışı bırakacak şekilde eski faaliyetine devam ettiği 

tespit edilen işletmelerin ilgi genelgeler 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, 
 

 Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, İl Özel İdaresi, Tüm Belediye 

Başkanlıkları, İl Sağlık Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 

Birliği ve Köy ve Mahalle Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli 

tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından 

konunun takip edilmesine, 
 

Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve 

mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. 

maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere 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, Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,  

Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine, 

Oy birliğiyle karar verilmiştir.  


