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ILÇE HIFZISSIHHA KOMISYON KARARI

İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 10/|212020 perşembe giinü Kaynarca Kaymakamı Mehmet
Ali KARATEKELİ Başkanlıgında toplanmıştır.

Koronavirüs (Covid-l9) Pandemisinde gelinen aşamada salgınının yayıhmında tiim
Dünya da ve özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşanmıştır. Ülkemizde de vaka ve hasta
sayılannda görülen yiikseliş [izerine son dönemde yeni tedbir kararlan alınmıştır.
Kontrollü sosyal hayat döneminde kişilerin kalabalıklar halinde bir araya gelmesine yol açan
etkinliklerin miimkiinse yapılmaması, yapılması durumunda ise fiziki mesafe kuralına uygun
olarak gerçekleştirilmesi esastır.
Bu çerçevede amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığ faaliyetlerine yönelik olarakı İçişleri
Bakanlığnın 09.|2.2020 tarih ve 20582 sayılı yazılan ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27
ve 72 ıci maddeleri uyannca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

l. Olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlannda kişiler arasında en az üç metre mesafe

bırakılmasın4
2.Bu dogrultuda gerekli yer işaretlemelerinin (boy4 yapışkan yer etiketi vb.) ilgili mahalli

idare birimince ivedilikle yapılmasın4
3.Belirlenmiş her bir alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiğinin olta bahkçıhğı
yapan vatandaşlanmıza kollü ve zabıta marifetiyle bildirilmesine,
4.Belediyelerce olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her bir alan için en az bir zabıta

personelinin alan sorumlusu olarak belirlenmesine,
5 . Alan sorumlusu olarak belirlenen zabıta personelince; kişilerin sadece belirlenmiş alanlar
içerisinde olta balıkçılığı yaprnalarırun sağlanması, bu alanlarda maskesiz bulunmasına ve

sigara içilmesine kesinlikle müsaade edilmemesi, temizlik, maske ve mesafe kurallannın ihlali
olabilecek diğer hususlarda gerekli uyan ve ikaz faaliyetlerİnde bulrmulması, uyan ve ikazlara
uymayan kişilere denetim ekipleri marifetiyle yaptnm uygulanmasına,
6. Amatör ve sportif amaçh olta balıkçılığı yapılan süil bantlannın denetim ekipleri
marifetiyle diizenli şekilde denetlenmesine,
Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması,

alİnan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari

işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden dawanışlara ilişkin Tilrk Ceza Kanununun l95
inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlahlmasına,

l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir,
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