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İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 10.|2.2020 tarihinde Sayın Vali Kemal ÇEBER başkan-
lığında toplanmıştır.

A. İÇiŞleri Bakanlığımıiın 09,I2.2020 tarihli ve 20582 sayılı "Olta Balıkçılığına Yönelik Ted-
birler" konulu genelgesine istinaden;

Koronavirüs (Covidl9) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski
Yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol
altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneıninin temel
PrensiPleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yaru sra hayatın her alanına yönelik
uyulmasl gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun
önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımrzın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçi_
rilmektedir. Gerekli olması durumunda ilave kararlar alınmaktadır. Bu doğrultuda amatö.r ve

yönelik olarak;

1. İlimizdeolta balıkçılığıfaaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre
mesafe bıralılmasr,

2. Bu doğrultuda gerekli yer işaretlemelerinin (boya, yapışkan yer etiketi vb.) ilgili mahalli
idare birimince ivedilikle yapılması,

3. Belirlenmişher bir alan içerisinde sadece bir kişinin
balıkçılığıyapan vatandaşlarımlza kolluk ve zabıta, ,rJ|. 

,

4. Belediyelerce olta,üalıkçılığıfaaliyeti icra edilen her bir alan
linin alan sorumlusu olarak belirlenmesi,

bulunması gerektiğinin olta
marifetiyle bildirilmesi,

için en azbir zabıta pefsone-

5. Alan sorumlusu olarak belirlenen zabıta persohelince; , kişilerin sadece
belirlenmişalanlar içerisinde olta balıkçılığıyapmalarının sağlanması, bu alanlarda maskesiz
bulunmasrna ve sigara içilmesine kesinlikle müsaade edilmemesi, temizlik, maske ve mesa_
fe kurallarının ihlali olabilecek diğer hususlarda gerekli ,yu.İ ve ikaz faaliyetlerinde bulu-
nulması, uyart ve ikazlaıauymayan kişilere denetim ekipleri marifetiyle yaptırım uygulanma-
Sl,

6. Amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığıyapılan sahil bantlarının denetim ekipleri marifetiy-
le düzenli şekilde denetlenmesi,

(a§,il



B. İlimizdesokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde, açık kalmasına izin verilen
market, bakkal vb. işyerlerinde; sokağa çıkma kısıtlaması süresince alkollü içecek satışı ya-

pılmamasına,

Uygulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olun-

mamasına, alınan karara uymayan kişi ve işletmelere Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili
maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin
Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmaslna,

Oy birliği ile karar verilmiştir
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