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Umumi Hrfzrssrhha Meclisi 1593 sayrh Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 23. maddesine
gore, Vali $tikrii KOCATEPE'nin baqkanh[rnda toplanarak gtindemdeki konularr goriigmek suretiyle
Denizli

agafrdaki kararlarr almrqtrr.

Tularemi HastahErnrn Onlenmesi Amacryla

:

Tularemi, Francisella tulqrensis'in yol agtrfr zoonotik bir enfeksiyon hastah[rdrr. Daha gok sporadik
olgular geklinde gdnilse de zaman zaman salgrnlara neden olabilmektedir. Kaynak suyu tiiketimi, avcrhk,
vahgi tavgan etinin yenmesi, kemirici grkartrlarryla temas, hijyenik olmayan grda tiiketilmesi, ev ve
gevresinde kemirici sayrsrnda belirgin artrq gozlenmesi ve dogayla iligkili aktiviteler enfeksiyon igin risk
faktorleri arasmda yer almaktadrr. Ulkemizde, klorlanmamr$ igme suyu veya kaynak suyu tiiketilmesi ana
bulag yolunu olugturmaktadrr.Tularemi hastahfr ile ilgili olarak;

l-Denizli Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Miidiirliigi'nce (DESKI) ozellikle krrsal kesimlerde
bulunan igme ve kullanma sulanna ait kaynak, depo, kanal ve su borulannln kontaminasyonlan ve kemirgen
gegigini onleyecek gekilde rslahrrun sa[lanmasrna, bu konuda ilgili kurum ve kuruluqlarla icap eden
igbirli[inin

gergeklegtirilmesine,

i

2-Kaynapr belirsiz veya klorlama yaplamayan sularm tespit edilip gerekli onlemlerin ahnmasma ve
uyarlcr levhalarrn asrlmasrna,

3-Igme ve kullanma sulannda klorlama igleminin siireklili[inin sa[lanmaslna, Toplum Safh[r
Merkezi BaEkanh[r ve DESKI arasrnda ilge kurumsal odak noktasr kigiler belirlenerek stirekli iletiqimin
saflanmastna, boylelikle bakiye kloru yetersiz yerler igin anhk miidahale yaprlmasrna,
4- Su tesisatr ile ilgili ve alt yapr gahgmalannda (onanm, tamirat, bakrm ve defigiklik gibi) su
kirlenmesi riski olabilece[i dikkate ahnarak ilgili Toplum Sa[h[i Merkezi'nin bilgilendirilmesine, vatandaga
gahgmalar ve riskler konusunda ilgili belediyece bilgi verilmesine
5-Olti hayvanlar tarafindan kontamine edilen sularm kullanrmrnrn engellenmesine,
6-Belediyeler ve Grda Tarrm it ttzttidtirtti[ii tarafindan hastahk bulaqma nedeni olan vektorler (kene,
.
kemirici hayvanlar gibi ) ve rezervuarlarla ilgili miicadeleye devam edilmesine,
7-Tularemi su ve grda yoluyla da bulagabilen zoonotik bir enfeksiyon oldufiundan ilgili mtidiirli.ikler
ve belediyelerce halkrn bilgilendirilmesi ve bilinglendirilmesine ydnelik gahgmalar yaprlmasrna,
Bulagrcr Hastahklar ve yanhq kimyasal kullarumrndan kaynaklanabilecek rahatsrzhk riski ytiksek olan
ytzme havuzlanrun kontrohi sa[hk agrsmdan 6nem arz etmektedir. Ancak Ydnetmelik tiim havuzlarr
kapsamamaktadrr. Bu nedenlerle halk saflr[rrun korunmasr agrsrndan yonetmelifin kapsam drgr brraktr[r site

igi, mevsimlik olarak kurulan seyyar gegici yizmehavuzlan, kurum ve kurulug misafirhaneleri vb. yerlerdeki
yiizme havuzlart ile ilgili olarak;

l- Havuzlarda kullanrlan kimyasallarrn Halk Salhfr Kurumu tarafindan ruhsatlandrrrlmrg veya ithal izinli
olmastna, denetimlerde Halk Sa[h[r Mtidiirliigii gorevlilerine ibraz edilmesine,
2- Halk Sa[h[r Miidtrlii$i'nce havuz suyu kalitesinin onemi, havuzlardan kaynaklanabilecek safhk
problemleri ile ilgili brogrirler bastrrrhp, bu ti.ir havuzlarn yetkililerine konu ile ilgili bilgilendirme amagh
olarak da[rtrlmasrna ve havuz suyu analizleri yaptrrrlmast konusunda yoneticilerin bilinglendirilmesine,
3- Bu konudaki denetimlerin Halk Sa[h[r Miidiirlii$i ve Toplum Sa[h[r Merkezleri'nce yi.iri.iti.ilmesine,
4- Kaphca ruhsatr olmadan faaliyet gosteren ve termal havuzu olan igletmelerin (otel, pansiyon vb.) ilgili
Belediye Bagkanhklan ile Halk Safh[r Miidtirli.igi'nce denetimlerinin yaprlmasrna ve kaphca ruhsatsrz
isi (site igi, mevsimlik

Giizellik Salonlan ile ileili Olarakl

Giizellik Salonlannda; uygulamalann yetkisiz kigilerce gergeklegtirilmesi, kigi veya halk saflr$t
tizerinde telafisi miimktin olmayan ve istenmeyen sonuglann do[masrna sebebiyet verebilmektedir. Kiqi ve
halk safhg agrsrndan vatandaqlar adrna ma[duriyet yaganmamasr igin;

1- Danrqtay 15. Dairesinin E.201312787-K.2013/10563 sayrh karair ile Gi.izellik Salonlarrnda IPL (Foto
Epilasyon) Uygulamalannm yiiriitmesi durdurulmuqtur. Gtizellik Salonlannda IPL (Foto) Epilasyon
uygulamalan gergekleqtirilemeyece$inden; Danrqtay'rn mezkur karanrun Giizellik Salonlannda uygulanrp
uygulanmadrfrnrn tespiti igin ilgili belediye tarafindan yaprlan denetimlere talep edildifinde il Saghk
Miidtirliifti'nden bir teknik personelin katrlmasrna,

Oy

birli[i ile karar verilmiqtir.
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