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DENiZLi ir, uvruvri rrrrzrs sIHHA MECLiS KARARI

Denizli il Umumi Hrfzrssrhha Meclisi 1593 sayrh Umumi Hrfzrssrhha Kanunu,nun 23.
maddesine gcire, vali Ali FuatATIK bagkanhgrnda topianmrgtrr.

Safhk Bpkanhgrmn tarafndan "Anne Stitiiniin Tegviki ve Bebek Dostu Sa[1k Kurulugla'
Ptogramt" ve 'lTamamlaytcr Beslenme Programr" yiiriitiilmektedir. programlarrn temel amacr;
bebeklerin dogulndan hemen soffa emzirtiimeye baglatrlmasr, ilk 6 ay sadece anne siitti verilmesi veo aycan soffa uygun tamamlayrcr besinlerle beraber emzirmenin 2 ya$ ve soffasrna kadar
siirdiirtilmesidir. Program kapsamrnda Sa[hk Bakanh[rnrn 1g/101202I tarihli 202lll0 sayrh

_!e1ets11i 
gerefi; Bebek ve Ktigtik Qocuk Beslenme Programlan Uygulama Rehberi,nde ,,Umumi

Hrfzrssrhha Kunil Karan veya il Genel Meclisi Kararr ile ilde programm desteklenmesini safilayarak
tist diizey il ycinetiminin programa dahil edilmesi sallanacaktr.,, denilmektedir.

Bu itibarla "Altrn Bebek Dostu il" rinvaruna sahip olan ilimizde, uygulanmakta olan bebek
safltgr ve geliqimi igin gerekli diizenlemererin 2022 yrhnda da devam ettirilmesinin sallanmasr
agrsmdan agagrdaki kararlar ahnmrgtrr.

t. Tiim Kamu Kurum ve Kuruluglanntn Web sitelerinde: "Anneler; bebeklerinizeilk 6 ay sadece
ANNE SUTU veriniz" slogarurun yazdnlmasma,
Halkrn YoEun oldu$u otogar, tren garr, AVM gibi yerlerde emzirme odalarr olugturulmaslna,
uygun olmayan emzirme odalarmda diizenlemeye gidilmesine,
Uygun gciriilen Kamu, STK ve Ozel Kuruluglarrn bekleme alanlanna ANNE SUtU,niin
dnemini igeren Sa[hk Bakanh[r'na ait afig veya posterlerin asrlmasma.
"Anne Stitti Muadillerinin Pazarlatwtasrna iligkin Uluslararasr yasaya (Mama Koduna),,
uyum "Aitne Siitiintin Tegviki ve Bebek Dostu Sa[hk Kuruluglan programr,,nm temelinde
yer almakfa olup, program gergevesinde verilen Altrn Bebek Dostu il unvarumn devamr Koda
tam uyumP gerektirdi[inden; "Altm Bebek Dostu il" unvamna sahip ilimiz genelinde difier
furum ve kuruluglar tarafindan yaprlan bafrglar, yardrm kampanyalarr gibi faaliyetlerde
Mama Kodu kapsamrnda emzik, biberon, formiil riri.in vb. da[rtrmrna izin verilmemesine,

Oy birli[iyle karar verilmigtir.
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Karar Tarihi : 29 I 10/2021
Karar No:36

DENiZLi ir UNrUVri TTTNZTSSIHHA MECLIS KARARI

Denizli il umumi Hrfzrssrhha Meclisi 1593 sayrh umumi Hrfzrssrhha Kanunu,nun 23.maddesine gdre' vali Ali Fuat ATIK bagkanhgrnda, covlD-19 tedbirleri hususunda olafan.istri
toplanmrgtrr.

Sinema salonlan ve tiyatrolar igin igigleri Bakanh[rrrrn20.0d.2021 tarlhve 73441 sayitGenelgeleriyle getirilen, hastah[r gegirmemig veya agrl, defil veya negatif pcR testibulunmayan kiqilerin sinema salonlanna kabul edilmemesi drizenlemesi ile sa[1k Bakan'fr
Salgrn Ydnetimi ve Qahgma Rehberinde bu yerler igin getirilmig olan bir dolu bir bog koltukuygulamasrrun kaldrnlmast sonrasrnda; igigleri I akanhfinn2g.l0.202l tarihve lT42gsayrh
"Tiyatro ve Sinema salonlannrn Tam Kapasite ile Faaliyeflerine Devam Etmesi,, konuluGenelgesine istinaden ;

r) sinema salonlarr ve tiyatrolar igin Salgrn Ycjnetimi ve Qarrgma Rehberinde yer verilen
mesafe kogullarr drgrnda herhangi bir kapasite smrlamasrna gidilmemesine,
Salhk Bakanh[rnca belirlenen bilimsel verilere gcire hastahfir gegirmemig veya agrlolmayan durumunda olan kigilerin tiyatro ve sinema salonlarma giriglerinde negatif pcR
testi ibraz etmeierine, aksi halde giriqlerine izin verilmemesi uygulamaslnln aynl gekilde
stirdtinilmesine.

Uygulamada herhangi bir aksakh[a meydan verilmemesine ve mafduriyete nedenolunmamastna, ahnan karutlara uymayanlara Umumi Hrfzrssrhha Kanununun ilgili maddelerigerefiince idari iqlem tesis edilmesine ve konusu sug tegkil eden davranrglara iligkin T'rk cezaKanununun 195 inci maddesi kapsamrnda gerekli aai igtlmterin baglatrlmasrna,

Oy birligiyle karar verilmigtir.
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