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KARAR
Yunusemre İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 10/12/2020 Perşembe günü saat 20:00'da Yunusemre Kaymakamı
Sayın Atilla KANTAY Başkanlığında 1593 Sayılı Kanunun 27. Ve 72. Maddeleri gereğince; aşağıda isim ve
unvanları ile imzaları bulunan üyelerin iştirakleriyle toplanmıştır.
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 alınmaktadır.
Kontrollü sosyal hayat döneminde kişilerin kalabalıklar halinde bir araya gelmesine yol açan
etkinliklerin mümkünse yapılmaması, yapılması durumunda ise fiziki mesafe kuralına uygun olarak
gerçekleştirilmesi esastır.
Bu çerçevede amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı faaliyetlerine yönelik olarak;
1-Olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe
bırakılmasına,
2-Bu doğrultuda belediyelerce olta balıkçılığı faaliyeti yapılan alanların belirlenerek gerekli yer
işaretlemelerinin (boya, yapışkan yer etiketi vb.) yapılmasına,
3-Belirlenmiş her bir yer içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiğinin olta balıkçılığı yapan
vatandaşlarımıza kolluk ve zabıta marifetiyle bildirilmesine,
4-Belediyelerce olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her 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 yapmalarının sağlanması, bu alanlarda maskesiz bulunmasına ve sigara içilmesine
kesinlikle müsaade edilmemesi, temizlik, maske ve mesafe kurallarının ihlali olabilecek diğer
hususlarda gerekli uyarı ve ikaz faaliyetlerinde bulunulması, uyarı ve ikazlara uymayan kişilere
denetim ekipleri marifetiyle yaptırım uygulanmasına,
6-Amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı yapılan sahil bantlarının denetim ekipleri marifetiyle
düzenli şekilde denetlenmesine,
Karar verilmiştir.
Yukarıda yazılı kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi
gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri
gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi
kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.
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BAŞKAN
Atilla KANTAY
Kaymakam

ÜYE
Şaver YÜKSEL
Yunusemre Belediye
Başkan Yardımcısı

ÜYE
Dr. Süleyman SOUKSU
Yunusemre İlçe Sağlık Müdürü

ÜYE
Dr. Gökhan AYSUL
Manisa Tugay Komutanlığı
Askeri Tabip Albay

ÜYE
Gizem DÖNMEZ
Serbest Eczacı

ÜYE
Dr. Derya PEKBAYIK
Manisa Tabip Odası Temsilcisi

ÜYE
Erhal ÇAKMAK
Yunusemre İlçe Tarım ve
Orman Müdür V.

ÜYE
Mustafa UZAK
Manisa Büyükşehir Bld. Bşk.
Çevre Mühendisi
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