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ILÇE UMUMI HIFZISSIHHA KURUL KARARİ

llçeııiz Uııruııri Hıl2ıssıhha Kon-ıisycıııu l1ll2l2020 tarihinde Saat l4:00'da
Kayı-ı-ıakam Çağlar PAlt'l'AL başkalılığında aşağıda adı soyadr, unvanı ve iınzaları bulunan
i.iyeleriıı katılımıyla tııplanarak Korona(Covid- l 9) virüsle ınücadele kapsaırıında gündelııdeki
konular görüşüIerek karara bağlanmıştır.

(;t \I)E}l:

Kastamonu Valiliğin-ıiz 09ll2l2020 tarih ve ll9 ve 120 No'lu. ll Umuıni Hıt2ıssıl-ıha
Kurııl Kararlan dcığrultusunda ilçemizde Koronavirüs (Kovid- l9) salgını kapsamında onliııe
yeıııek ve ıı-ıarket siparişleri hakkında aIınacak ek tedbirleri ile olta balıkçılığına yönelik
alııracak tedbirleri görüşmek.

KARARLAR:

Koronavirüs (Kovid- l9) salgınının tııplum sağlığı ve kamu düzeni açısından
oluştı.ırduğı.ı riski 1,iiıreınre. sosl,al izolasyoıru tenlin. fiziki mesafeyi koruma ve hasta|ığırı

1,al,ılıı-ı-ı l-ıızinı konırol altında tutma amactvla. içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal
l-ıal,at döneıninin teınel prensipleri olan ıeınizlik. maske ve mesaf'e kurallarının yaI]ı sıra
lıayalın her alanına yöııelik uyulması gereken kurallar ve önlemler: Sağlık Bakaırlığı ve
Koronavirüs Bilinı Kurulunun önerileri, Sayııı Cumhurbaşkaııımızın talimatları
doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.

Gelinen aşanıada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılınrında tiiın Dünl.a'da
ıc özeIlikle Avrupa'da hızlı bir anış yaşandığı ve Ülkemizde ve İlimizde de vaka re hasta
savılarında yiikseliş görütdüğü kaınuoyunun nralunrudur.

Bu çerçevede İl İdaresi Kanunu'nuıı l l/C maddesi ile Umumi Hıf)ıssıhha
Kaııunu^nun 27 ı,e 72'nci ıııaddeleri kapsamındai

l- llçe Emniyet MüdürlüğüIlçe Jandarma Komutanlığınca iziıısiz yolculukların
önlennıesi, Kovid- l 9 yayılımının engellenmesi, sokağa çıkma kısıtlamasına uyulup
uyulnradığının belirlenebilmesi, Kovid-l9 pozitif ve temaslı şahısların tespit edilebilmesi
için İlçe nıerkezine girişlerde oluşturacakları kontrol noktalarında gelenleriı-ı:

a) Vücut ısılıırının ölçülerek lj8 derece ve üzerinde olanların Valilikçe belirlennıiş
vurtlara alınarak tesılerini ıı-ıüteakip kalına aır,ıacıvla belirttikleri yerde ikaı-ıret ve zorunlu l0
(on ) günlük izolasyona tabi tutulmalarına.

b) Ateşi nornıal ve her hangi bir olumsuzluğu olmayanların belirtecekleri adreste l0
(on) gün izolasyrında ıutulmalarına.

c) İlçemize dışarıdan gelen ve izoIasyon altında tutulanların takibinin kolluk
kuvvetleri ile işbirliği içindc muhtarlar vasıtasıyla yapılmasına,

ç) İzolasyona ıabi olanların T.C. KimIik Nuınaralarının muhtarlar taratından İlçe
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Sağlık Müdürlüğüne iletilerek İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafindan HES uygulamasına veri
girişleriııiıı yaptırılarak kişilerin takibinin kolaylıkla yapılabilmesine,

d) Eğitiın ve turiznı maksadıyla ya da ticari ve tarrmsal faaliyet yürüten şirkel.
şahıslaı, ile ıevdi edilen bir kaıııu görevini yürütme anıacı ile İlçe merkezine gclcnlcrin
kapsam dı şında tutulmalarlna.

2- 07.|2.2020 tarihli ve 85 Nolu Hıf2ıssıhha Kurul kararımızda lokanta ve restoran
tzu,zı işyerlerinin halia soırları 10:00 - 20:00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde
lıizmet sulıabileceklerine şekIiııde betirtilııiiş olupı İçişleri Bakanlığımızca yayımlaııan
"30.1 1.2020 Tarihli Genclgeler Kapsamında Sıkça Sorulan Sorular Ekleme Yapılacak
Konular'' açıklamasıyla (1l'inci Soru) verilen cevapla vatandaşlarımızın dışarıya çıkma
ilıtiyacını/zoruırluluğunu azaltması açısından önemli bir role sahip olaıı satış tırmalarınııı
servis/dağıtım yapabilecekleri saat aralığı, vatandaşlarımızın bu yöndeki talepleri
doğrultusunda hafta içi ve hafta sonu sonlarında 10:00-24:00 saatleri olarak belirleırmiştir.
Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerlerde, hafta içi ve hafta sonlarında 20:00-
2,1:00 saatleri arasında paket servis yapabileceklerdir, şeklinde hizmet sunabilecekleri
açıklığa kavuşturulıııuş olup uygulamalıın bu açıklamalar doğrultusunda devamına.

} Vatandaşlarımız tarafindan amatör ve sportif amaçlı olarak gerçekleştirilen olta
balıkçılığı faaliyetleriı ilçemiz mücavir alanları içerisinde yer alan. gölet ve akarsu kenarları
ile sulanıa barajlarında fiziki mesafe kuralına aykırı şekilde kalabalıklara nedeıı ıılmakta ve
bu durum da salgının bulaşma riskini artırmaktadır. Kontrollü sosyal hayat döneminde
kişilerin kalabalıklar halinde bir araya gelmesine yol açan etkinliklerin müınkünse
yapılırıaması, yapılması duruııunda ise fiziki mesaf'e kuralına uygun olarak
gerçekleştirilınesi esastır. Bu kapsamda amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı
t'aaliyetlerine yönelik olarak;

a-) Olta balıkçılığı faaliyeti yapılan alanlarda kişiler arasrnda en az iç metre mesaf-e

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

nıaha]li idare biriırrince ivedilikle yapılmasına,
c-)Belirlenıniş l-ıer bir alalı içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiğinin olta

balıkçılığı yapan vataırdaşlarıınıza kolluk ve zabıta marifetiyle bildirilmesine.
d-)Belediyelerce olta balıkçılığı f-aaliyeti icra edilen her bir alan için en az bir zabıIa

personelinin alan sorumlusu olarak belirlenmesine,
e-)Alan sorumlusu olarak belirlenen zabıta personelince; kişilerin sadece

belirlenıniş alanlar içerisinde olta balıkçı[ığı yapmalarının sağlanmasına, bu alanlarda
maskesiz bulunmasına ve sigara içilııesine kesinlikle mi'ısaade edilmemesiıre, teınizlik,
ınaske ve mesat'e kurallarının ihlali olabilecek diğer hususlarda ikaz faaliyetlerinde
bulunulmasına, lkazlara uymayan kişilere denetim ekipleri marifetiyle yaptırım
uygulanmasına,

f-) Amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı yapılan alanlarda denetim ekipleri
marifetiyle düzenli şekilde denetlenmesine,

Karar verilmiştir.
İş bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince göreıi

bı-ılunaı-ı kurunı ve kuruluşlar taratlndan lıygulanıanın takip edilmesine, alrnan kararlara
uyınayanlara Uınuıı-ıi Hılzıssıhha Kanulıu'nı"ın 282'nci maddesi gereğince idari yaptırııı-ı
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uygulanması başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri
gereğince işlem yapılmasına. konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza
Kanunu'rıun l95'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatllmasına oy birliği
ile karar verildi.
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