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Karar No        :   2020  - 105 - 

Karar Tarihi  :   10/12/2020 

 

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 10.12.2020 Perşembe günü saat 14.00’da Vali Ömer 

SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı. 

Koronavirüs (Covid-19) 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 

döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her 

alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim 

Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek 

uygulamaya geçirilmektedir. 

Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya’da ve 

özellikle Avrupa’da hızlı bir artış yaşanmıştır. Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında görülen 

yükseliş üzerine son dönemde yeni tedbir kararları alınmıştır. 

 

Bu çerçevede; 

1- Amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı faaliyetlerine yönelik olarak;  

a) Olta balıkçılığı faaliyeti yapılan yerlerde kişiler arasında en az üç metre mesafe 

bırakılmasına, 

b) Bu doğrultuda gerekli yer işaretlemelerinin (boya, yapışkan yer etiketi vb.) ilgili 

mahalli idare birimince ivedilikle yapılmasına, 

c) Belirlenmiş her bir alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiğinin olta 

balıkçılığı yapan vatandaşlarımıza kolluk ve zabıta marifetiyle bildirilmesine, 

ç) Belediyelerce olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her bir alan için en az bir zabıta 

personelinin alan sorumlusu olarak belirlenmesine, 

d) Alan sorumlusu olarak belirlenen zabıta personelince; kişilerin sadece 

belirlenmiş alanlar içerisinde olta balıkçılığı yapmalarının sağlanmasına, bu alanlarda 

maskesiz bulunmasına ve sigara içilmesine kesinlikle müsaade edilmemesine, temizlik, 

maske ve mesafe kurallarının ihlali olabilecek diğer hususlarda gerekli uyarı ve ikaz 

faaliyetlerinde bulunulmasına, uyarı ve ikazlara uymayan kişilere denetim ekipleri 

marifetiyle yaptırım uygulanmasına, 

e) Amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı yapılan yerlerin denetim ekipleri marifetiyle 

düzenli şekilde denetlenmesine, 

 

2- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde, açık kalmasına izin 

verilen market, bakkal vb. işyerlerinde; sokağa çıkma kısıtlaması süresince alkollü 

içecek satışı yapılmaması ve belirtilen işyeri sahiplerine kısıtlama süresince alkollü 

içecek satamayacaklarına dair bilgilendirmenin yapılmasına, 

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve 

belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek 

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden 

olunmamasına,  
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Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri 

gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza 

Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 

 

       Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm 

Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine 

oybirliği ile karar verilmiştir. 10.12.2020 

 

İMZALI 

BAŞKAN 

 

 

Ömer SEYMENOĞLU 

Vali 

İMZALI 

ÜYE 

 

 

Şükrü BAŞDEĞİRMEN 

Belediye Başkanı 

İMZALI 

ÜYE 

 

 

Dr. Mehmet KARAKAYA 

İl Sağlık Müdürü  

 

İMZALI 

ÜYE 

 

 

Abdullah BORCA 

Çevre ve Şehircilik İl Müd. V. 

İMZALI 

ÜYE 

 

 

Eyüp ADIGÜZEL 

İl Tarım ve Orman Müdür V. 

İMZALI 

ÜYE 

 

 

Ömer YILMAZ 

İl Milli Eğitim Müdürü 

 

 

İMZALI 

ÜYE 

 

 

Dr. Mehmet Nazif AYDIN 

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı 

İMZALI 

ÜYE 

 

 

Uzm.Dr. Ruşen KESKİN 

Isparta Şehir Has. Başhekimi 

İMZALI 

ÜYE 

 

 

Prof. Dr. Süleyman Serhat GÜRPINAR 

Isparta-Burdur Tabipler Odası 

Temsilcisi 

 

 

İMZALI 

ÜYE 

 

 

 

Ecz. Süleyman KALAY 

Serbest Eczacı 

 

 

 

 

 

 


