
 

SAMSUN İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

 

 

Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. 

maddesine istinaden Vali Dr. Zülkif DAĞLI başkanlığında 20/07/2020 tarihinde İlimizde 

Coronavirüs’e (COVID-19) karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplanmıştır. 

 

GÜNDEM: 

 

Kurban Bayramı sırasında kurban satış ve kesim yerlerinde alınacak önlemlerin görüşülmesi. 

   

KARARLAR: 

 

Kurulumuzun 20/03/2020 tarih ve 05 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda 

vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirlere ek olarak 

20/03/2020 tarihinden itibaren faaliyetleri geçici süreliğine kısıtlanan hayvan pazarlarından,  

Kurulumuzun 10/06/2020 tarih ve 70 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda alt yapısı 

uygun olan ve kontrollü giriş-çıkış sağlanabilecek durumda olan tüm hayvan pazarlarının Sağlık 

Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu tarafından yayınlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde 

belirtilen sağlık önlemlerine uymaları koşuluyla 15/06/2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine 

başlamalarına izin verilmişti. 

Daha sonra Kurulumuzun 01/07/2020 tarih ve 86 sayılı toplantısında ise Kurban Bayramı 

sırasında, özellikle kurban satış yerlerinde oluşabilecek yoğunluk/kalabalıkların COVID-19 salgını 

sürecinde halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek amacıyla kurban kesim 

işlemi sırasında gösterilecek hassasiyetin, oluşabilecek riskleri yönetebilmek adına hayati önem 

taşıdığı değerlendirilmiştir. 

Kurulumuzca, gerek 10/06/2020 tarih ve 70 sayılı toplantıda alınan kararlara ve gerekse 

01/07/2020 tarih ve 86 sayılı toplantıda alınan kararlara ek olarak aşağıda belirtilen hususlara da 

uyulmasının önemli olduğu konusunda görüş birliğine varılmıştır.  

Bu kapsamda; 

 İlimizde Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun İl Müftülüğü ’nün belirlediği kurban 

satış yerleri dışında hayvan satışı yapılmamasına, 

 İlimizde Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun İl Müftülüğü ‘nün belirlediği kurban 

kesim yerleri dışında hayvan kesiminin yapılmamasına, 



 Vatandaşlarımızın kurban ibadetini yerine getirmek için kendi özel mülklerinin 

bahçelerinde Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun hazırlayıp 

“covid19bilgi.saglik.gov.tr” internet adresinde yayınladığı “Salgın Yönetimi ve Çalışma 

Rehberi”nde yer alan ve daha önce Kurulumuzun 10/06/2020 tarih ve 70 sayılı 

toplantısında alınan kararda da belirtilen  “54. KURBAN BAYRAMI VE ÖNCESİNDE 

HAYVAN SATIŞ YERLERİNE YÖNELİK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER” 

başlığı ve alt başlıklarında belirlenen sağlık kurallarına uymaları koşuluyla kurban kesim 

işleminin yapılmasına izin verilmesine, 

 İlimizde faaliyet gösteren yurt, vakıf, dernek ve yardım kuruluşlarının Samsun 

Büyükşehir Belediyesi ve Samsun İl Müftülüğü’nün belirlediği yerler dışında kurban 

kesim işleminin yapılmamasına, 

 Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu’nun yayınladığı Salgın Yönetimi ve Çalışma 

Rehberi’nde yer alan sağlık kurallarına ek olarak Samsun İli Kurban Hizmetleri 

Komisyonu’nun 03/07/2020 tarih ve 01 no.lu kararında da belirtilen sağlık kurallarına 

eksiksiz ve gerekli hassasiyetin gösterilerek uyulmasına, 

 

 

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın herhangi bir aksaklığa 

meydan verilmeden eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına ve mağduriyete neden 

olunmamasına,  

  Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282 nci maddesi 

gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili 

maddeleri gereğince işlem yapılmasına, 

   Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi 

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 

  Toplantıya katılan üyelerce oy birliği ile karar verilmiştir. 


