
T.C.
KONYAİLİ 

İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI 

KARAR TARİHİ: 01.07.2020 
KARAR Nü : 76 

Konya İli Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 01/07/2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunun 23. ve 26. maddesine göre Vali Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında 
aşağıda isim ve imzaları bulunan üyeler olduğu halde toplandı. 

Gündem: 

İlgi: (a) İçişleri Bakanlığının 22.05.2020 tarih ve 8357 sayılı yazıları 
(b) İçişleri Bakanlığının 24.06.2020 tarih ve 10079 sayılı yazıları
(c) İçişleri Bakanlığının 30.06.2020 tarih ve 10492 sayılı yazıları

Covid-19 salgınının kamu düzeninin bir parçası olan kamu sağlığına olumsuz 
etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla; hastalığın ülkemizde görüldüğü ilk andan 
itibaren Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve 
uygulamaya geçirilmiştir. 

Bu kapsamda; Diyanet İşleri Başkanlığınca 16 Mart 2020 tarihinden itibaren bütün 
cami ve mescitlerde cemaatle namaz ibadetine ara verilmesi kararlaştırılmış, sonrasında içişeri 
Bakanlığının ilgi ( a) Genelgeleri ile bahse konu cemaatle namaz ibadetine ilişkin kısıtlamanın 
29 Mayıs 2020 Cuma gününden itibaren öğle, ikindi ve cuma namazları için kaldırılmasına; 
ilgi (b) Genelge ile 24.06.2020 tarihinden itibaren cami ve mescitlerde beş vakit olarak 
cemaatle ibadet edilebilmesine karar verilmiştir. 

Bununla birlikte, İçişleri Bakanlığının ilgi (a) Genelgelerinin 6 ncı maddesinde ortak 
kullanım alanlarını asgaride tutabilmek için abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin kapalı 
tutulması, abdest vb. ihtiyaçların evlerde veya iş yerlerinde giderilerek camiye gelinmesi 
hükmüne yer verilmişti. 

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin 
genel prensipleri olan temizlik, maske ve 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; İçişleri Bakanlığının İlgi (c) 30.06.2020 tarih ve 10492 sayılı Genelgelerine 
istinaden; 

• Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan görüşmeler ve Sayın
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda camilerimizdeki abdesthane, şadırvan
ve tuvaletlerin; A VM, lokanta vb. mekanlarda bulunan benzer yerler için Koronavirüs
Bilim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere uyulmak kaydıyla 30.06.2020 tarihinden
itibaren açılmasına,

• Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen
çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Büyük.şehir Belediye 
Başkanlığına, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe Belediye Başkanlıklarına, İlgili Kamu Kurum ve 
Kuruluşları ile Oda Başkanlıklarına gönderilmesine, 

Karar verilmiştir. 
KONYA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI 
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Konya İli Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 01/07/2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunun 23. ve 26. maddesine göre Vali Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında aşağıda 
isim ve imzaları bulunan üyeler olduğu halde toplandı. 

Gündem: 

İlgi: (a) İçişleri Bakanlığının 23.03.2020 tarih ve 5823 sayılı yazıları 
(b) İçişleri Bakanlığının 27.03.2020 tarih ve 5929 sayılı yazıları
(c) İçişleri Bakanlığının 06.05.2020 tarih ve 7647 sayılı yazıları
( d) İçişleri Bakanlığının 11.05.2020 tarih ve 7809 sayılı yazıları
(e) İçişleri Bakanlığının 30.06.2020 tarih ve 10497 sayılı yazıları

Covid-19 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. 

Bu kapsamda Koronavirüs salgınının yayılmasını ve vatandaşlarımızın hayatlarını 
tehdit etmesini engellemek için birçok umuma açık yerde tedbirler alınmış olup ilgi (a) Genelge 
ile marketlerin 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermeleri, ilgi (b) Genelge ile pazar/satış 
yerlerinin en geç saat 19.00'a kadar faaliyetlerini yürütmeleri, ilgi (c) Genelge ile berber, 
güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin 09 .00-21.00 saatleri arasında hizmet vermeleri, 
ilgi (d) Genelge ile Alışveriş Merkezlerinin 10.00-22.00 saatleri arasında faaliyetlerini 
yürütmeleri hususu bildirilmiş ve gerekli kararlar alınmıştır. 

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin 
genel prensipleri olan temizlik, maske ve 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 çerçevede İçişleri Bakanlığının İlgi (e) 30.06.2020 tarih ve 10497 sayılı 
genelgelerine istinaden; 

• Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektöre! bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen
tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 01.07.2020 tarihinden itibaren yukarıda bahsi geçen
işletmelerin (marketler, pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför
vb. iş yerleri ile alışveriş merkezleri) çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların
kaldırılmasına, belirtilen işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat
aralıklarında faaliyette bulunabilmelerine,

• Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen
çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına,
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Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe Belediye Başkanlıklarına, İlgili Kamu Kurum ve 
Kuruluşları ile Oda Başkanlıklarına gönderilmesine, 

Karar verilmiştir. 

KONYA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI 
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KARAR TARİHİ: 01.07.2020 
KARAR NO : 78 

Konya İli Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 01/07/2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunun 23. ve 26. maddesine göre Vali Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında 
aşağıda isim ve imzaları bulunan üyeler olduğu halde toplandı. 

Gündem: 

İlgi: (a) İçişleri Bakanlığının 30.06.2020 tarih ve 10499 sayılı yazıları 

Tüın Dünya'da etkisi görülen Covid19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni 
açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirler Sağlık 
Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları 
doğrultusunda alınmakta ve uygulanmaktadır. 

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin 
genelprensipleri olan temizlik, maske ve 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 çerçevede, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle gerek hayvan satış gerekse kurban 
kesim yerlerinde alınacak tedbirler ile bu yerlerdeki çalışan ve müşteriler için uyulması 
gereken kurallar, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca "Kurban Bayramı ve 
Öncesinde Hayvan Satış Yerlerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler" belirlenmiş; 
Cumhurbaşkanlığınca (Diyanet İşleri Başkanlığı) hazırlanan " 2020 Yılı Kurban 
Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ" 26.06.2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi 
Gazete' de yayımlanmıştır. 

İçişleri Bakanlığının İlgi (a) 30.06.2020 tarih ve 10499 sayılı genelgelerine istinaden, 
hayvan satış yerleri ve kesimhanelerde genelge ekinde gönderilen Tebliğ, Rehber ve aşağıda 
belirtilen kurallara göre satış/kesim yapılması için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 
72 nci maddeleri uyarınca aşağıdaki kararların alınması gerekmektedir. 

1. İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinin
günlük kesim kapasitesi bilgisi 20.07.2020 tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları kullanılarak
kamuoyuna duyurulacaktır.

2. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecileri/sorumluları kurban kesilecek her
bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerinin
girişinde ve görülebilecek şekilde asacaktır. Aynca kurban kesim yerlerinin
işletmecileri/sorumluları tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu bilgisi
kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirilecektir.

3. Kesim işlemlerinin Bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması ıçın gerekli tedbirler
alınacaktır. Kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün olduğunca
Bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanacaktır.
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4. Kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları 30 Temmuz 2020 Arefe günü Kurban
Bayramının birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 31 Temmuz 2020 tarihinde
Bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 1 Ağustos 2020 tarihinde bayramın
üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini İl/İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna
bildirecektir.

5. Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacı ile
hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesi teşvik edilecektir.

6. Her kurban için hisse başına parçalama işi kurbanı kesen veya parçalama işlemi için
görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılacaktır.

7. Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi
yapmasına müsaade edilmeyecektir. Kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en
fazla üç kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işlemini
yapmasına müsaade edilecektir.

8. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden
olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine
kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtildiği 
çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, getirilen kurallar 
çerçevesinde denetimlerin yapılmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, konusu suç teşkil eden 
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli 
işlemlerin başlatılmasına, 

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe Belediye Başkanlıklarına, İlgili Kamu Kurum ve 
Kuruluşları ile Oda Başkanlıklarına gönderilmesine, 

Karar verilmiştir. 
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Konya İli Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 01/07/2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi 
Hıfzıssıhha Kanunun 23. ve 26. maddesine göre Vali Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında aşağıda 
isim ve imzaları bulunan üyeler olduğu halde toplandı. 

Gündem: 

İlgi: (a) İçişleri Bakanlığının 30.06.2020 tarih ve 10500 sayılı yazıları 

Tilin Dünya' da etkisi görülen Covidl 9 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni 
açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirler Sağlık 
Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları 
doğrultusunda alınmakta ve uygulanmaktadır. 

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin 
genel prensipleri olan temizlik, maske ve 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 çerçevede 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu uyarınca kişiler ya da kuruluşlar 
tarafından yetkili makamlardan izin alınmak suretiyle gerçekleştirilecek yardım toplama 
faaliyetlerinde de Covid 19 salgınına yönelik tedbirlere uyulması büyük önem taşımaktadır. 

Yardım toplama faaliyetinin kapsayacağı il ve ilçe durumuna göre izin vermeye yetkili 
merciler olan Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızca yardım toplama izin başvuruları 
değerlendirilirken, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun "Başvurunun incelenmesi ve izin" 
başlıklı 9 uncu maddesinde yer alan "İzin vermeye yetkili makamlarca başvuru üzerine; işin 
önemi, yardım toplama faaliyetine girişeceklerin yeterlikleri, yapılacak hizmetin amaca ve 
kamu yararına uygunluğu, yardım toplama faaliyetinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağı ve 
gerekli görülen diğer konular üzerinde inceleme yapılır" hükmü doğrultusunda; 

İçişleri Bakanlığının İlgi (a) 30.06.2020 tarih ve 10500 sayılı genelgelerine istinaden, 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci ve Yardım Toplama Kanununun 9 uncu 
maddeleri uyarınca aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

1. Zorunlu olmayan sosyal hareketliliğin azaltılması ve Covid 19 salgınının
bulaşıcılığının kontrol altında tutulması bakımından konut, işyeri veya arazilerin dolaşılarak 
ayni ve nakdi yardım (örneğin ayni olarak mahsul edilmiş zirai ürün toplanması vb.) 
istenilmesi yöntemlerinin sosyal izolasyona ve mesafe kuralına aykırılık oluşturup 
oluşturmayacağı, 

2. Geniş halk kitlelerinin toplanmasına ve kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına
sebebiyet verebilecek yardım çadırı, kermes gibi sosyal aktivitelerin Covid19 salgınının 
yayılma riskini artırıp artırmayacağı, 

Yönünden değerlendirilmesi, 

KONYA İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI 
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Öte yandan, 2860 sayılı Kanuna göre · izin alma zorunluluğu bulunmayan kamu 
yararına çalışan dernek, kurum veya vakıflar tarafından gerçekleştirilecek yardım toplama 
faaliyetlerinde de başta temizlik, maske ve mesafe kuralları olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve 
Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından kapalı ve açık yerler için belirlenen ilave önlem ve 
kurallara uyulması gerekmektedir. 

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen 
çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci ve Yardım Toplama Kanununun 29 maddesi gereğince 
idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri 
gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 
195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, 

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Büyükşehir Belediye 
Başkanlığına, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe Belediye Başkanlıklarına, İlgili Kamu Kurum ve 
Kuruluşları ile Oda Başkanlıklarına gönderilmesine, 

Karar verilmiştir. 
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