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Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni 

tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına 

sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen 

tedbirlere uyulmasını sağlamak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok tedbir kararı 

alınarak uygulanmaktadır. 

Gelinen aşamada son dönemde Koronavirüs salgınının yayılımında tüm Dünya'da ve özellikle 

Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı ve Ülkemizde de vaka ve hasta sayılarında yükseliş görüldüğü 

kamuoyunun malumudur. 

Vatandaşlarımız tarafından amatör ve sportif amaçlı olarak gerçekleştirilen olta balıkçılığı 

faaliyetleri; fiziki mesafe kuralına aykırı şekilde kalabalıklara neden olmakta ve bu durum da salgının 

bulaşma riskini artırmaktadır. Kontrollü sosyal hayat döneminde kişilerin kalabalıklar halinde bir araya 

gelmesine yol açan etkinliklerin mümkünse yapılmamasına, yapılması durumunda ise fiziki mesafe 

kuralına uygun olarak gerçekleştirilmesine 

Bu çerçevede İçişleri Bakanlığımızın 09.12.2020 tarih ve 20582 sayılı Genelgesi doğrultusunda 

amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı faaliyetlerine yönelik olarak, Nevşehir il genelinde geçerli 

olmak üzere; 

1. Olta balıkçılığı faaliyeti yapılan yerlerde 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 yerlerin denetim ekipleri marifetiyle düzenli 

şekilde denetlenmesine, 

 

Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, Tüm Belediye 

Başkanlıkları, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile, tüm Sivil Toplum Kuruluşları, Köy ve Mahalle 

Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin 

ivedilikle planlanarak uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından 

konunun takip edilmesine, 

Yukarıda belirtilen tedbirlerin uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve 

mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Turizmi Teşvik Kanununun 

ilgili maddeleri ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi 

başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, 

konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli 

adli işlemlerin başlatılmasına,  

Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine, 

Oy birliğiyle karar verilmiştir.  


