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il Umumi Hrfzrssrhha Kurulu, igigleri BakanlrIr iller idalesi Genel Mi]dtirli.i[ti'ni.in
09.12.2020 tarihli ve 20582 sayrlr "Olta Balrkgrlrfrna Ydnelik Tedbirler" konulu Genelgesi
kapsamrnda altnacak tedbirleri kararlagtrrmak amacryla, 1593 s;ayrll lJmumi Htfzrsslhha
Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 09.12.12020 tarihinde g;ergeklegtirilen olaganiistii goriigrnede
aga$rdaki kararlarr almrgtrr.

Tiim di.inyayr tehdit etmeye devam eden ve Diinya Salllrk Orgi.itti l.araflndan pandemi olarak
nitelendirilen Koronavirtis (Covid-19) salgrnrndan vatandaglanmtz:r korumak ve salgrnrn
yaytlmasrnr engellemek amacryla Covid-19 Salgrn Yonetimi ve Qalrgmzr Rehberi uyannca gereken
ted birlerin kararlagtrrr hnasr.

KARAR:
igigleri Bakanhlrnrn yukarrda zikredi len Genelgesiyle;

Koronavirljs (Covid-19) salgrnrnrn toplum sallr[r ve kamu diizeni aqrsrndan olugturdufiu riski
yonetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve Jhastalrlrn l,aryrlrm hrzlnr kontrol altrnda
tutma amacryla, igerisinde bulundu[umuz kc'ntrollii sosyal hayat ddnerninin temel prensipleri olan
temizlik, maske ve mesafe kurallarrnrn yanr slra hayatrn her alanrna yonelik uyulmasr gereken
kurallar ve onlemlerin; Saflrk Bakanlrgr ve Koronavirlis Bilim l(urulunun 6nerileri. Sayrn
Cumhurbagkanrmtzrn talirnatlarr do[rultusunda belirlenerek ulygularnaya g;egirildigi,

Gelinen agamada son donemdb Korona,viriis salgrnrnrn yayrlrmrnda ttjrn Dlinya'da ve ozellikle
Avrupa'da hrzlr bir arlrg yagandrgr, Ulkemizde de vaka ve ha:;ta say'rlarrnrJa gortilen y'iikselig lizerine
son donemde yeni tedbir kararlarrnrn alrndrIr.

Vatandaglanmrz tarafindan amator ve sportif amaglr olarak gerrgeklegtirilen olta balrkgrlr$r
f'aaliyetlerinin; baqta lstanbul Ili olmak iizere sahil bantlarrncla fiziki mr::;afe kuralrna aykrn gekitde

kalabalrklara neden oldulu ve bu durum da salgrnrn bulagma riskini arlrrrCr!r, kontrollii sosyal ha5,at

d6neminde kigilerin kalabalrklar halinde bir araya gelmesine yol agan etkinliklerin mlimktinse
yaprlmamasr, yaprlmasr durumunda ise fizilri mesafe kuralrna uygun olarak gerqeklegtirilmesinin
esas oldu[u bildirilerek, amatiir ve sportif amaqh olta bahkqrh[r faaliyetlerine yonelik olarak:
Vali ve Kaymakamlarca, Umurni Hrfzrssrhha Kanunu nun27. ve' 72. naddeleri uyartnca gerekli
kararlarrn al rnmasr istenmigtir.

Sdz konusu Genelg,e ile bildiriten hususlar rgrgrnda yaprtlan gorii;;rne sonunda:

1. Olta balrkgtllIl faaliyeti yaprlan sahil bantlarrnda kigiler arasrnda en az ilq metre mesafe

brrakrlmasrna.

2. Bu do[rultuda gerekli yer igarellemelerinin (brrya. yaprglkan yer etiketi vb.) ilgili
beled iyeler tarafindan ivedi I i kle yapt lmast na,

3. Belirlenmig her bir alan igerisinde sadece bir kiginin bulunmast gerektifinin olta

baf rkgrlrgr yapan vatandaglarrmrza kolluk ve zrabrta marifetiyle bildirilnnesine.

4. Belediy,elerce olta balrkgrlr!r faaliyeti icra edilen her bir aliarr iqin en az bir zabrta
personel in in alan sorumlusu o larak be I irlenmesine,

5. Alan sorumlusu olarak belirlenen zabfta personelince; kigilerin sadece belirlennrig alanlar

igerisinde olta balrkqrlrgr yapmalarlnln sa$lanmasrna. bu alanlarda maskesiz bulunmaslna ve sigara

icilmesine kesintikle mtisaade edilmemesine. temizlik, maske ve ntesafe kurallartntn ihlali
olabif ecek di[er hususlarda gerekli uyarr ve ikaz faaliyetlerinde buluntulnrastna. uyarr ve ikazlara
uymayan ki gi lere denetim eki pleri mari fetiyle gerekl i yaptrrr nnrn uygu lanLmastna,

6. Amator ve sporlif amag a balrkgrlrIr yaprlan sahil b,errrtlartnrn denetim



7. Yukanda belirtilen hususlann uygulanmar;rnrn, takip ve denetiminin Kaymakamlrklar,
genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilge mUdiirliikleri ve beledi;leler tarafirr,Can koordineli bir gekilde
yaprlmasrna,

8. Il Umumi Hrfzrssrhha Kurulu'nun aldrIr kararlara uyulmamar;r halinde ve her seferinde
ayn ayn,

a) 1593 sayrlr [Jmumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 2182. maddesi ger,3gince 3.150.00 TL
idari para cezasr uygulanmasrna,

b) 5326 sayrlr Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereginr;e 392.00 TL idari para
cezas uygulanmasrna,

c) 5237 saylh Ttirk Ceza Kanunu'nun Bulagrcr F{astalrklara lligkin Tedbirlere Aykrrr
Davranma baglrklr 195. maddesinde yer alan "... yetkili makamlarca alrnan tedbirlere uymayan
kiqi, iki aydan bir vrla kadar hapis cez:asrvla r:ezalandll1[l." hriikrni.i uyannca, bu hi.ikme
uymayan kigilerin, haklarrnda gerekli adli i:;lemler takdir ve ifa edilnnek tiz:ere adli makamlara
bildirilmesine,

d) lgyerleri ve firmalar hakkrnda ilgili mevz:uat uyannoa gerekli yaptrnmlann
uygulanmasrna,

Il Umumi Hrfzrssrhha Kurulumuzca,5442 sayrlr ll ldaresi Kanunu'nun lllC maddesi ve
1593 sayrlr Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyannca,09.12.2020 tarihinde
ovbirliEi ile karar verilmistir.

Baqkanr

Uzm. Dr
lrtatiirk

Ilcz. [:mre SELCUK
Serbest Eczact

u\ntalya Eczacr Odas

Vefa YRAQ

I

Do AY
Serbest Tabip

Antalya Tablp Odasr

I
a

l1 Mitli Egitirn Mi.idtir V.
n KARACA

Il llarrm ve Orman
Mi.idiir V.

il Qevre i,e $ehircilik
trrliidi.ir V.

LJT

hiller

Dr. Ramazan AKALIN
Biiyiikqehir Beled iye Baqka/l r[r

Safhk Igleri Dairesi Bagkanr

Antalya il Umumi Htfztssthha Kurulu Karart 20,10-105 Sayla 2 I 2


