DENizLi KALE iı,çnsi HIr,ZIssIHHA ıvıncr,is KARARI
KararNo:2021113

Karar Tarihi: 02l04l202l

Kale İlçesi Hıfzıssıhha Meclisi Kale Kaymakamı Abdulkadir ŞAHİN başkanlığında saat
16:00da aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki.. ile Makamda toplanarak
aşağıdaki kararlar alınmıştır. Bu kapsamda;

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunduğumuz kontrollü
sosyal hayat döneminde temel prensip olan temizlikomaske ve sosyal mesafe kurallannın yanı
sıra tiim işkolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere ve kurallara uyulması için İçişleri

Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda alınan İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlanrun etkin olarak
uygulanması büytlk önem taşımaktadır.

Bu konuda Kale ilçe Emniyet Amirliğinin 02l04l202l tarih ve 85404098-12498(62674)-20211237 sayılı yaası ve ekinde gönderilen Toki Ma}ıallesi 4 Nolu Ktime Evler No:2
Kale/DENİZLİ adresinde faaliyet gösteren Gazaz Restorant isimli işyeri hakkında denetim

sonuçları ve ekte bulunan tutanak fotoğraf ve kamera göriintülerinden anlaşılacağı tizere
eklerinin incelenmesinde;
|-l2l03l202l tarihinde yapılan resmi kontrol ve denetimde hijyen belgesi olmadan
faaliyet gösterdiği tespit edildiğinden Kaymakamlık Makamının 25l03l202l tarih ve 20-15202I-PC-001 olurları ile 860,00(sekizyüzatmış) TL idari para cezafl uygulandığı,
2-22l03l202l gtinü yapılan denetimde işyerinin içkili restaurant olarak işletmesi
gerektiği halde işyerinin gazino ve pavyon gibi eğlence ve mekanlardaki gibi konfeti
patlatıldığı, eğlence mekanı gibi işletildiği değerlendirilerek futanak altına alındığı ve
fotoğraflandırmalar yapıldığı, ayrıca Pandemi genelgelerinde belirtilen kapanış saatlerine
uymadığı tespit edildiğinden işyeri sa}ıibine Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun
0ll03l202| tarih ve 202ll07 sayılı karannda belirtilen huşulara göre işletilmesi, aksi halde l593
sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesince işlem yapılacağı hususları 261031202l
tarihinde tebliğ edildiği,
3-0ll04l202l taihnnde saat 17:35 sıralarında söz konusu işyerine genel güvenlik, asayiş
ve Covid-l9 tedbirleri kapsamında yapılan denetlemede ise söz konusu işyerinin ruhsatında
belirtilen içkili lokanta faaliyeti dışında, Covid-l9 genelgeleri ile kapalı olması gereken
işyerlerinden olan gazino, pavyon vb. eğlence mekanı gibi faaliyetine devam ettiği kanaatine
vanldığı, işyeri içerinde müşterileri sosyal mesafe kurallarına aykırı vaziyette oturdukları tespit
edildiği, bu hususta gerekli fotoğaflandırmalar yapılarak tutanak tanzim edildiği anlaşılmıştır.
Ekli tutanaklar incelendiğinde görevliler tarafindan işyerinde çekilen göriintülerde
bulunan şa}ıısların şa}ıısların İl Umumi Hıfzıssüha Kurulunun sosyal mesafe, maske ve
düğtinlerde dahi yasaklanan müzik eşliğinde dans, oyun vb. faaliyetleri yürüttiikleri
görülmektedir.

Yukarıda açıkça görtileceği tizere adı geçen işletmenin toplum sağlığı için tehlike arz
eden eylem ve faaliyetlerine devamlılık gösterdiği anlaşılmakta olup, Toki Mahallesi 4 Nolu
Ktime Evleri No:2 adresinde faaliyet göstererı Gazaz Restorant isimli işyerinde işyerinin
Oll04l202l tarihinde yapılan denetimde Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Karanrun 3l

'l
Nolu kararına aykın hareket ettiği tespit edildiğinden, Gazaz Restorant isimli işletrıenin 1593
sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 26l,maddesi uyannca 7 (yedi) giin siire ile kapatılmı§m4
Oy birliğiyle karar verilmiştir

a

üyp
Kale

ilçe

Eğitim

Müd.

Mustafa
İlçe Tarım

Dr

üyB

Ecz. Ahmet Ferit KAŞIKÇI
serbest Eczacı

