
T.C. 

GAZİANTEP VALİLİĞİ 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Başkanlığı 

 

Karar Tarihi : 10.12.2020 

Karar No : 2020/117 

 

 

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 10.12.2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi 

Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. maddelerine göre, Gaziantep Valisi Davut GÜL 

başkanlığında toplanarak İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 09.12.2020 

tarihli ve 20582 sayılı genelgesi görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

 

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 alınmıştır. 

 

1- Vatandaşlarımız tarafından amatör ve sportif amaçlı olarak gerçekleştirilen olta 

balıkçılığı faaliyetlerinin yapıldığı alanlarda;  fiziki mesafe kuralına aykırı şekilde 

kalabalıklara neden olunmakta  ve bu durum da salgının bulaşma riskini artırmaktadır. 

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;  

 

    a-  Olta balıkçılığı faaliyeti yapılan alanlarda  kişiler arasında en az üç metre mesafe 

bırakılmasına, 

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

mahalli idare birimince ivedilikle yapılmasına, 

    c- Belirlenmiş her bir alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiğinin olta 

balıkçılığı yapan vatandaşlarımıza kolluk ve zabıta marifetiyle bildirilmesine, 

    ç-. Belediyelerce olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her bir alan için en az bir zabıta 

personelinin alan sorumlusu olarak belirlenmesine, 

    d- 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, 

    e. Amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı yapılan alanların denetim ekipleri 

marifetiyle düzenli şekilde denetlenmesine, 

 

2- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde, açık kalmasına izin 

verilen market, bakkal vb. işyerlerinde; sokağa çıkma kısıtlaması süresince alkollü içecek 

satışı yapılmaması ve belirtilen işyeri sahiplerine kısıtlama süresince alkollü içecek 

satamayacaklarına dair bilgilendirmenin ilgili yerel yönetimlerce sağlanmasına,   

 



Yukarıda belirtilen tedbirlere ve alınan karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha 

Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği,  aykırılığın durumuna göre 

kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara 

ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı 

hususuna, 

  

Katılanların oy çokluğu  ile karar verilmiştir. 

Başkan 

Davut GÜL   

 Vali    

 

    Üye                                                     Üye                                           Üye     

          Fatma ŞAHİN                       Dr. Ümit Mutlu TİRYAKİ               Hasan ALAN               

Büyükşehir Belediye Başkanı             İl Sağlık Müdürü             Çevre ve Şehircilik İl Müdürü   

 

                Üye                                            Üye                                               Üye     

         Yasin TEPE                          Mehmet KARAYILAN                Dr. Serdar TOLAY 

    İl Milli Eğitim Müdürü        Tarım ve Orman İl Müdürü        BŞBSağlıkİşleri Daire Başkanı   

 

               Üye                                            Üye                                            Üye 

Tbp.Alb. Serdar Murat KAYALI     Dr. Ayşegül ATEŞ TARLA            İrfan DEMİRCİ 

5.Zırhlı Tugay Komutanlığı                  Tabip Odası Başkanı                  Eczacı Odası Başkanı     


