il Hrfzrssrhha Mectisi Kararr
Karar Tarihi 0 6/0 4 I 20 | 6
Karar No:04
Denizli

:

KARAR
Denizli il Umumi Hfzrssrhha Meclisi 1593 sayrh Umumi Hrfzrssrhha Kanunu 'nun 23. maddesine
gdre, Vali $tilffii KOCATEPE'nin bagkanh[rnda toplanarak giindemdeki konularr goriigmek suretiyle
ag

agrdaki kar arlan almr gtrr.

- Hava

KirliliEinin Onlenmesi Amacryla Yaprlacak Cahsmalar:

1- Denizli Merkez (Pamukkale ve Merkezefendi) srrurlarr igerisinde Do[at gaz alt yapr gahqmalanrun
tamamlandrlr bdlgelerdeki merkezi rsman konutlarda 2016 yfi Eyliil ayr sonu itibariyle dofal gaz
ddntiqtimiintin yaprlarak, kullaruma gegilmesinin zorunlu hale getirilmesine,

2- Bununla ilgili denetim ve kontrollerin Biiyiikgehir Belediyesi veya Qevre ve $ehircilik

il

Miidiirliigi

tarafindan yaprlmasrna,

3- Yasa[a uymayanlar hakkrnda Kabahatler Kanunu 32. Maddesine ve/veya 2872 sayh Qevre Kanunu'nun
20. Maddesine gdre cezai iglem uygulanmasma,

4- Sosyal Yardrmlagma Vakrflarr tarafindan dafrtrlan kdmiirlerin Kaymakamhklarca tahlili yaptrrrldrktan
soffa olumlu sonug grkmasr durumunda teslim almmasr ve takibinin yaprlmasr sa[lanacaktrr.

1- Denizli Halk Sa[hgr Miidtirlti[ii tarafindan su ve besinlerle bulagan hastahklarla

ilgili

olarak elitimler

planlanmasrna,

2- Havalann lsmmaya baglamasr sebebiyle olugabilecek hastahklann dnlenebilmesi igin gebeke sularrmn (24
saat) siirekli ve di.izenli olarak 0,3 - 0,5 ppm arah[rnda aksatrlmadan klorlanmasma,

3- Otomatik klorlama cihazlanrun galtgr durumda olup olmadr[rnrn DESKI tarafindan kontrol edilerek
eksikliklerin giderilmesine,

4- igme ve kullanma su depolan ve kaynaklarrmn mevsim deligimlerinde temizlik ve bakrmlarmrn
yaprlmasma,

l-ilge Toplum Sa[hlr Merkezi ve ilge Grda Tarrm ve Hayvancrhk Mtidtirliifii.i'nce ortaklaga planlama
yaprlarak muhtarlara ve halka ydnelik kuduz hastahfr, a$r ve yaban hayal oral kuduz agrlamasr konulannda
en ktsa stirede e$itim diizenlenmesine,
2-Halk Sagh[r Mtidtirltigii ve

il

Grda Tanm ve Hayvancrhk

Mtidiirltlti tarafindan kuduz riski gortlen

b<ilgelerde kuduz hastah[rna ydnelik afig ve brogi.irlerin da[rtrmrrun saflanmasma,

3-

il

Grda Tanm ve Hayvancrhk Miidiirlii$i tarafindan risk gcirtilen bcilgelerde yabani hayvanlarla ilgili
tedbirlerin artttnlmasrna,yabanhayai oral kuduz aqrlamasr planlandrfrndan Halk Salhgr Mtidiirltifii ve il
Grda Tarrm ve Hayvancrhk Mi.idiirlti[ii arasrnda igbirli[i yaprlmasma,
4-Risk gdriilen ve yaban hayatrn oral kuduz aqrsr ile aqrlanmasr planlanan ilgelerde

hutbelerinde kuduz

5-Yaban hayatr oral kuduz agtlamast konusunda agrlama gahgmalarr boyunca program etkinlifinin
azalmamasr igin, gocuklar bapta olmak izerc vatandaglarrmrzrrL canh viri.is igeren "bait" lere dokunmamalary
agr kapstilleri ve gevrelerindeki yemleriyle temas etmemeleri gerektifinden bu konuda il Grda Tanm ve
Hayvancrltk Mtidiirliilti tarafindan halkrn konu hakkrnda bilgilendirilmesine vehaz:lrlanan afiq ve brogi.irlerin
astlmastna, Halk Sa$r[r Miidiirliifiine ba$h Toplum Sa$rgr Merkezlerince ilge Milli E[itim Miidiirliigi ile
igbirli[ine gidilerek okullarda bilgilendirme yaprlmasrna,
6-Halk Sa[hfir Miidiirliigii tarafindan yabanhayai oral kuduz agrlamasr konusunda, temas eden kiqiler igin
yeterli ve ulaqrlabilir gekilde kuduz a$lsmln bulundurulmaslnln sa[lanmasma, a$l bulunan yemlerin
agrlmasr/delinmesi ve a$r virtisiintin biittinlii$i bozulmuq deriyle veya mi.ikoz membranlarla temasr gibi
durumlarda rsrnk drgr kuduz riskli temas olarak de[erlendirilip profilaksi programma almmasr gerektifinden
deri yoluylaveya mukozal temas sonucu muhtemel agr virtisii bulagma riskleri ve olasr semptomlar agrsmdan
saflrk personelinin ivedilikle bilgilendirilmesine,

-Acrkta Satrlan Grda Maddeleri ile

ileili Olarak:

l-Pazar yerlerinde agrkta sattlan civciv, gi.ivercin, drdek, kaz ve grkma tavuk diye tabir edilen canh kanath
hayvan satrglarrmn engellenmesine,
2-Grdanrn tiiketici ile bulugtu[u semt ve iiretici pazarlarnda grda giivenli[ini saflamak, haksrz rekabeti
6nlemek, grdalarda izlenebilirli[i saflamak ve kamu safih[rnr korumak amauyla, agrkta tiretilen ve agrkta
sattlan grda maddelerinin sattgmtn engellenmesine, ilge Belediye Bagkanhklan ve ilge Grda Tanm ve
Hayvancilrk Miidiirliikleri tarafindan kontrol edilmesi ve denetlenmesine,

-itimizde Yerli Srtma Bulasrnrn Onlenmesi Amacrvla:

l-Tiirkiye Halk Sa$rfr Kurumu Bapkanhfr'nln "Srtma Hastahfr ile Mticadele Hizmetlerinin Yiirtitiilmesi"
konulu 201612 sayilr genelgesi dogrultusunda hareket edilmesine,

2-Mtilteciler, gdgmenler ve i.ilkeye izinsiz girenlerin srtma igin deferlendirilmesini sallamak amacryla
Emniyet Miidiirlti[ii, Grig idaresi Miidiirliilti ile Halk Sa[hfr Mtidiirlti[ii arasmda igbirlifi yaprlmasma,

il

3- Belediye tarafindan;

a-) Entegre vekttir mi.icadelesinin her yrl ilge dzelliklerine gore btitiin bir yrh kapsayacak gekilde
planlanmasma, yrlhk hazrlananplanlarrn ve ayhk gahgmalarrn Halk Sagh[r Miidiirliigi ile paylagrlmasrna,
b-) Hayvan besi yerlerinin mevzuata uygun olarak ruhsatlandrrrlmasmrn, ttim atrklarmm usuliine uygun
rslahrnrn, yerlegim yerlerine yakrn ahr ve a[rllarrn organize hayvan besi merkezine tagrnmasrnrn
sa[lanmasrna, ergin sivrisinekler giindiizleri ahrr ve kiimeslerde dinlendikleri ve krgr ahrrlarda bog binalarrn
kuytu kdqelerinde gegirdiklerinden gerekli miicadelenin yaprlmasma, kapah alarlar ve depolarrnda
sivrisinekler agrsrndan kontrol edilmesine,

c-) Krrsal yerlegim alanlarrnda geligigiizel olugturulan giibrelik ve gdpliiklerin uygun yerlere naklinin ve
diizenli arahklarla denetiminin yaptlmasrna, gdplerin zamanrnda ve diizenli bir gekilde toplanmasrna, agrkta
akan lafrm sulartrun kanalizasyon veya fosseptiklere baflanmaslna, il genelinde fosseptiklerin tizerlerinin
kapatrlarak havalandrrma bacalarrna tel kafesleri takrlmasmm saflanmaslna,

d) Kanal ve kanaletlerdeki ktnk ve gatlaklardan srzan sulardan kaynaklanan birikintilerin tespit edilerek
bakrm ve onartmlannln yaprlmasma, mevcut su birikintilerinin kurutularak boq arazilerdeki otlak alanlar, jit
alanlart vb. gibi sivrisinek iireme alanlarmm rslahmn sa[lanmasrna, bu amagla ilgili kurumlar arasmda
koordinasyona gegilmesine,
e-) Su kanallart, sulak alanlar, gdletler ve difer muhtemel tireme alanlarrnda
yaprlmasrna, iiremenin yo[un oldufu aylarda gerektifinde ugkun m

n

-esi

zamanlarda larvasit
yaprl

f-) Sivrisinek ve sineklerle miicadele konusunda halkrn bilgilendirilmesine,

g-) Kullanrlmayan su ve siis havuzlannln bogaltrlarak temizletilmesine, slvasrz ve badanasrz binalann
sivrisinek ve tatarcrk i.iremesini dnlenmesi amaayla srvalarrmn yaprhp uygun boya, badana veya
kireglenmesinin sa$lanmaslna,

h-) Terk edilmig evler sivrisinek, sinek, yrlan, fare vb. kemirici ve tehlikeli hayvanlamn ya$amasma uygun
ortam olugturdu$undan sinek ve hayvanlarm buralarda yagamasr, gofalmasr bulaqrcr ve salgm hastahklarrn
olugmastna zeminhanrlayabilmektedir. Bu ti.ir durumlara sebebiyet verilmemesi igin ilimizde bulunan terk
edilmiq evlerin tespitlerinin yaprlarak; varsa sahipleri tarafindan rslahmm sa$anmasr, sahipsiz olanlar igin
gerekli tedbirlerin almarak rslahlanrun safl anmasma,

t-) Ticari amagh kullamlmayan yi.izme havuzlarmda (villa, cizel miilk ve site havuzlarr) havuz sahiplerinin
havuzlann rutin bakrm ve kontrollerini yaptrrmalarmm saflanmasrna, havuzlarda vektcir miicadelesinde
kullamlan kimyasallarrn Safhk Bakanhlrndan ruhsatlandrrlmrg veya ithal izinli olmasrna dikkat edilmesine,
4-Vektdrlerle mi.icadele ve ilaglamalarda biyosidal iirtin uygulamalarrrun Salhk Bakzinhlrnca ruhsath i.iriinler
kullanrlarak "Biyosidal Uriinlerin Kullamm Usul ve Esaslarr Hakkrnda Ycinetmelik" ve 6331 sayrh "ig
Sa$r[r ve Giivenli[i Kanunu" gergevesinde, gerekli koruyucu ekipmanlarla ve e[itim almrg kigilerce
yaprlmasma,

5- Entegre vekt<ir miicadelesi kapsammca kurumlar arasmda igbirlifi yaprlmasrna, iiniversiteden entegre
vekt<ir miicadelesi faaliyetlerinin yiiriitiilmesi konusunda paydaglara ydnelik bilimsel, teknik, damgmanhk ve
egitmenlik diizeyinde destek ahnmasrna,
6-Miiltecilerin, di.izensiz gdgmenlerin yolun olarak yaqadrgr bdlgelerde vektor kontrol gahqmalarrna onem
verilmesine.
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