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 İl Hıfzıssıhha Meclisi; Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.Maddesi gereğince 

22/07/2020 tarihinde Vali Fuat GÜREL başkanlığında aşağıda isimleri belirtilen üyelerin 

iştiraki ile gündemdeki maddeleri görüşmek üzere toplanmış olup, aşağıdaki kararları almıştır. 

 

 

K A R A R 

 

 

      Ülkemizde insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs 
(Covid-19) pandemisi halen devam etmektedir. Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme 
amacıyla, sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak için bugüne kadar birçok 
kısıtlamaya gidilmiş ve birçok ilave tedbirler alınmıştır. 

       Bu kapsamda, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle, İl Hıfzıssıhha Meclis 
Kurulunun 01/07/2020 tarih ve 73 no’lu kararına ilave olarak aşağıdaki tedbirlerin 
uygulanmasına karar verilmiştir. 

Bu nedenle; 

  

    1. 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, 

    2. Tüm İlimiz genelinde (ilçe ve köyler dahil) bayram nedeniyle yapılacak toplu 
yemeklerin (kolonga vb. gibi) ve toplu etkinliklerin yapılmamasına, 

    3. Bayram namazı kılınacak camilerin içerisinde ve bahçe/avlularında yoğunluk 
oluşmaması için Valilik/Kaymakamlıklarca uygun görülen açık alanlarda da, alınacak 
tedbirler çerçevesinde bayram namazı kılınabilmesine, 

    4. Özellikle birden fazla mahallesi bulunan köylerimizde bayram namazlarının tüm 
mahalle camilerinde kılınmasına ve tek bir camide toplanılarak yoğunluk 
oluşturulmamasına, 

    5. Bayram namazı sonrası toplu bayramlaşmaların yapılmamasına ve namaz 
çıkışında vatandaşların kalabalık oluşmasına mahal vermeden camiden ayrılmalarına, 

    6. Kurban Bayramı nedeniyle köy ve mahallelerde bayramlaşma merasimlerinin 
salgın riskini artıracağı gerekçesi ile yapılmamasına,  

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

   8. 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, 

  



 

     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 birliğiyle/çokluğuyla karar verilmiştir. 
 

 

 

 

BAŞKAN 

 

                                           Fuat GÜREL 

Vali 

 
 

 

 

 

        ÜYE                                                       ÜYE                                         ÜYE 

 

 Rafet VERGİLİ                                 Dr.Ahmet SARI                     Hasan ÖZTÜRK 

Belediye Başkanı                                İl Sağlık Müdürü            Çevre ve Şehircilik  İl Md.   

 

 

 
 

 

 

 

         ÜYE                                                      ÜYE                                       ÜYE 

  

Nevzat AKBAŞ                             Çetin AYVALIK                     Uzm.Dr.Hacer İYNEM                    

 İl Milli Eğitim Müdürü               İl Tarım ve Orman Md.                   Serbest Tabip   

 

 

 

 

 

          ÜYE 

 

     Ecz.Recep YILDIZ 

        Serbest Eczacı 

 

 

 
 


