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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

GÜNDEM: 

 

Covid19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, 

sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak 

amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın 

Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya 

geçirilmiştir. 

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel 

prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş 

kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde 

faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır. 

Bu kapsamda, İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 

23. Maddesi gereği 30.07.2020 Perşembe günü Vali Sayın Rahmi DOĞAN başkanlığında 

olağanüstü toplanarak, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan 

kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu 

düzenini korumak amacıyla aşağıdaki yazılı bulunan ilave kararlar alınmıştır.  

 

 

KARARLAR; 

 

A) GENEL TEDBİRLER: 

 

1. İlimiz genelinde tüm alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesine, 

2. Maske ve hijyen kurallarına uyularak İlimiz genelindeki taziyelerin 1 (bir) gün ile sınırlı 

tutulmasına 

3. İl girişlerinde 7/24 kontrol noktası oluşturularak ateş ölçümü yapılması, yüksek ateşi 

olanların İlimize girişlerinin engellenmesi ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmesine, 

4. Düğünlerde yemek ikramının yapılmamasına (tedbirlere uymayan düğün sahibi, 

organizasyon firmasına ve mekân sahibine cezai işlem uygulanmasına) 

5. Kaymakamlıklarca denetim ve uygulayıcı ekipleri oluşturularak (Üçer kişi olacak 

şekilde) denetimlerin yapılmasına.  

 

B)  KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ: 

 

1. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle gerek hayvan satış, gerekse kurban kesim 
yerlerinde alınacak tedbirler çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim 
Kurulunca “Kurban Bayramı ve Öncesinde Hayvan Satış Yerlerine Yönelik Alınması 
Gereken Önlemler” başlığıyla belirlenmiş tüm kurallara işletme sahipleri, çalışanlar ve 
hizmet alan vatandaşlar tarafından eksiksiz riayet edilmesine, 

2. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle, özellikle arefe günü yapılacak olan mezarlık 
ziyaretlerinin toplu olarak yapılmamasına özen gösterilmesine, mezarlık ziyaretlerinde 
sosyal mesafe kuralına riayet edilmesine, mutlaka maske takılmasına ve mezarlıklarda 
herhangi bir ikramda bulunulmamasına, 

3. Bayram namazı kılınacak camilerin içerisinde ve bahçe/avlularında yoğunluk 
oluşmaması için Kaymakamlıklarca uygun görülen açık alanlarda da, alınacak tedbirler 
çerçevesinde bayram namazı kılınabilmesine, 
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4. Özellikle birden fazla mahallesi bulunan yerleşim yerlerinde bayram namazlarının tüm 
mahalle camilerinde kılınmasına ve tek bir camide toplanılarak yoğunluk 
oluşturulmamasına, 

6. Bayram süresince toplu bayramlaşma vb. etkinliklerin yapılmamasına, namaz çıkışında 
vatandaşların kalabalık oluşmasına mahal vermeden camiden ayrılmalarına, 

7. Kurban Bayramı nedeniyle mahallelerde bayramlaşma merasimlerinin salgın riskini 
artıracağı gerekçesi ile yapılmamasına, 

8. Bayramda kesilen hayvanlara ait hastalıklı organların (özellikle akciğer ve karaciğer 
gibi) ve kesim sırasında oluşan atıkların kisthidatik riskine karşı kesinlikle evcil ve 
yabani hayvanlara verilmemesine, 

 

Alınan bu kararlara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi 
gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince idari para cezası ve 
konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında 
gerekli adli işlemlerin uygulanmasına; 
 

  

 Oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 Rahmi DOĞAN                                        

          Vali  

 


