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KURUL KARARLARI

ilge Hrfzrssrhha Kurulu lOlL2/2020 Pergembe gUnU saat 10:00'da Bozkurt Kaymakamr Abana
Kaymakam Vekili Okan YENIDUNYA Bagkanh$rnda agafrda adr, soyadr, unvant ve imzalarr bulunan
ilyelerin katrhmr ile toplanrlarak agafrdaki kararlar ahndr.

e

uruorru

:

ilgemizde KoronavirUs (COVID -19) salgrnr kapsamrnda olta balrkgrhfirna y6nelik tedbirleri
gdriigmek.

K1ARARLAR

:

Koronavirlis (Covidl-9) salgtntnrn toplum saflrfir ve kamu &Uzeni agrsrndan olugturdulu riski
y6netme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastah$rn yayrhm hrzrnl kontrol altlnda
tutma amactyla, igerisinde bulunduiumuz kontroll0 sosyal hayat d6neminin temel prensipleri olan
temizlik, maske ve mesafe kurallarrnrn yanr srra hayatrn her alanlna y6nelik uyulmasl gereken kurallar
ve 6nlemler; SaEhk Bakanh$r ve Koronaviriis Bilim Kurulunun cinerileri, Sayrn Cumhurbagkanrmrzrn
talimatlarr dofrultusunda belirlenerek uygulamaya gegirilmektedir.
Gelinen agamada son ddnemde Koronavirlis salgrnrnrn yayrhmrnda tlim D0nya'da ve dzellikle
Avrupa'da hrzlr bir artl$ ya5anmr5trr. Ulkemizde de vaka ve hasta sayrlarrnda g6rtilen y0kselig lizerine
son ddnemde yenitedbir kararlarr alrnmrgtrr.

Vatandaglartmtz taraftndan amat6r ve sportif amagh olarak gergeklegtirilen olta bahkgrhf,r
faaliyetleri; sahil bantlarrnda fiziki mesafe kuralrna aykrrr gekilde kalabahklara neden olmakta ve bu
durum da salgtntn bula5ma riskini artrrmaktadrr. KontrollU sosyal hayat d6neminde kigilerin
kalabahklar halinde bir araya gelmesine yol agan etkinliklerin miimktinse yaprlmamasr, yaprlmasr
durumunda ise fiziki mesafe kurahna uygun olarak gergeklegtirilmesi esastrr.
Bu geigevede amat6r ve sportif amagh olta bahkgrhlr faaliyetlerine yonelik olarak;
1. Olta bahkgrlt[r faaliyeti yaprlan sahil bantlarrnda kigiler arasrnda en az iig metre
mesafe brrakrlmasrna,

2. Bu do$rultuda gerekli yer igaretlemelerinin (boya,

yaprgkan

yer etiketi vb.)

Abana

Belediyemizce ivedilikle yaprlmasrna,

3. Belirlenmi5 her bir alan igerisinde sadece bir kiginin bulunmasl gerektifinin olta bahkgrhlr
ya

pan vata ndagla rrm rza kolluk ve zabrta marifetiyle bildirilmesine,

4.

Belediyemizce olta bahkgrhgr faaliyeti icra edilen her bir alan igin en az bir zabrta
personelinin alan soru mlusu ola ra k be li rle nmesine,
5 . Alan sorumlusu olarak belirlenen zabrta personelince; kigilerin sadece belirlenmig atanlar
igerisinde olta balrkgrlrfir yapmalarrnrn sa$lanmasr, bu alanlarda maskesiz bulunmasrna ve sigara
igilmesine kesinlikle mtisaade edilmemesi, temizlik, maske ve mesafe kurallarrnrn ihlali olabilecek
difier hususlarda gerekli uyart ve ikaz faaliyetlerinde br.llunulmast, uyan ve ikazlara uymayan kigilere
denetim ekipleri ma rifetiyle yapttnm uygulanmaslna,
6. Amat6r ve sportif amagh olta bahkgrhfr yaprlan sahil bantlarrnrn denetim ekipleri
marifetiyle d0zenli gekilde denetlenmesine,
i5 bu kararrn ilgili kurum ve kuruluglara 96nderilmesine, karar gerelince gdrevi bulunan

kurum ve kuruluglar taraftndan uygutamanrn takip edilmesine, ahnan

kararlara

uymayanlara Umumi Htfztssrhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereSince idari para cezast verilmesi
baSta olmak lizere ayktrth$rn durumuna g6re Kanunun ilgili maddeleri gerefince iglem yaprlmasrna,
konusu sug tegkil eden davranrglara iligkin Ttirk ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamlnda
gerekli adli iglemlerin ba5latrlaca$r hususuna oy birlifii ile karar verildi.

