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BAFRA İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 
         İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Bafra Kaymakamı Cevdet ERTÜRKMEN başkanlığında     15.12.2020 

tarihinde İlçemizde Coronavirüs’e (COVİD-19) karşı alınacak önlemler ile ilgili görüşmek üzere toplanmıştır. 

         İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından,Koronavirus (COVİD-19) salgınının yayılma hızını düşürmek 

ve kontrol altına almak, vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla ilçemiz genelinde uygulanmak üzere 

kararlar alınmıştır. 

 

          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 gerekli yer işaretlemelerinin (boya, yapışkan yer etiketi vb.) ilgili mahalli idare 

birimince ivedilikle yapılmasına, 

3-    Belirlenmiş her bir alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiğinin olta balıkçılığı yapan  

vatandaşlarımıza kolluk 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 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, 

        Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına,     

  Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi gereğince idari 

para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem 

yapılmasına,        

  Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli 

işlemlerin başlatılmasına, 

 

                Oybirliği ile karar verilmiştir 
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