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Ali

toplanarak aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerden teşekkül
etmiş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile allnmlştlr.

KARATEKEL| Başkanlığında

İçerisinde bulunduğumuz kontroltü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel
prensipleriolan temizlih maske ve fiziki mesafe kurallannın yaııı sıraher bir faaliyet alan/iş kolu için
alırıması gereken önlemler ayrı ayn belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin
siirdiirülmesi sağlanmaktadır.

ilgili Genelgeleri ile

lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane,
(iskambil,
okey, tavla oyunları ve nargile satışları
kahvehane, çay bahçesi ve dernek lokallerinin
ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb. ile bu amaçla yapılan canlı müzik
faaliyetleri hariç olmak üzere) l Haziran2020 Pazaılesi giinü itibariyle belirlenen kura|lar d6hilinde
ve ilgiI Genelge ile saat 24:00'e kadar hizmet verebilmeleri yönünde kararlar alınmıştı.
İç işleri bakantığımızın

Bakanlığımızın ilgi Genelgesi ile otel, termaVkaplıca otelleri, motel, apart otel, pansiyon, kamu
kunım ve kuruluşlanna ait misafirhaneler/kamplar ile her tiirlü konaklama tesislerinin faaliyetlerine
izin vertn melzuat hükümleri (Turizm TesisIerinin Niteliklerine ilişkin Yönetmelik, işyeri Açma ve
yönetrnelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave
çalışma Ruhsatlarına ilişkin
olarak uyulması gereken tedbirlerle ilgili ka,arlar almmÇ.

İlgili genelge ile restoran_lokanta_kafeterya vb. iş yer|eri ile konaklama tesislerinin haftada
en az2 kez olmak üzere denetlenmesi istenmişti. Ancak özellikle turİstik yörelerdeki lokanta,
restoran, kafe vb. yerlerde söz konusu Genelgeler ile belirlenen esasların ve Sağlık Bakanlığının
yayımladığı rehberlerdeki kuralların (fziki mesafe kurah başta olmak üzere) ihla! edildiğine §akın
temasa neden olan dans/oyun, eğlence vb.) dair sosyal, yazılı veya görsel medyaya yansıyan
görüntiilerin yanı sıra konuya ilişkin bilgilerortaya çıkmaktadır.

Kişilerin toplu olarak bulunduğu ortamların salgının yayılım hızına olan olumsuz etkisi göz
önünde bulundurulduğunda konaklama tesisleri, lokanta, restoraı, kafe vb. yerlerde temizliIç maske
ve fiziki mesafe genel tedbirleri ile bu yerler için be|irlenen diğer tedbirlerin eksiksiz alınması ve
yapılacak denetimlerle tedbirlere uyumda sürekliIiğin sağlanması büyük önem arz etmektedir.
Bu kapsamda, anılan yerlerde temizlih maske, fiziki mesafe genel prensipleri ile Koronavirüs
Bilim Kurulu arafından her bir faaliyet alanı için ayrıca belirlenen rehberlerde yer alan kural ve
tedbirtere ululmasının sağlanması hususunun ilçedeki sorumlu aİn irler tarafından bizzat takip
edilerek ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekIi koordinasyonun sağlanması, belirtilen faaliyetlerin
yoğunlaştığı gün ve saatlerde bahse konu yerlerin denetlenmesine ve uygulamada herhangi bir
aksakl ığa meydan veriImemesine:

Belirtilen sınırlamatara uymayan vatandaşları Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci
maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aylurılığın durumuna göre Kanunun
ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışIara ilişkin
Türk Ceza Kanununun l95 inci maddesi kıpsımında gerekJi adli işlemlerin başIatılmasına;
l593 sayıh Umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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