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İL HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

   İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu Sayın Valimiz Hüseyin ÖNER Başkanlığında toplanmış 

olup, aşağıdaki kararların alınmasına;              

 

Karar 1: 18 yaş altı çocuk ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının, ebeveynleri 

refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırılması ile ilgili olarak; 

 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerimizin şehir içi ve şehirlerarası seyahatlerinde 

yanlarında veli/vasisi bulunması şartının kaldırılmasına, 

 Bu kapsamdaki çocuk ve gençlerimizin, karayolu, demiryolu, deniz veya hava yolu ile 

yapacakları seyahatlerin ilgili mevzuat hükümleriyle belirlenen (pandemi süreci 

öncesinde olduğu şekliyle) esaslar çerçevesinde yapılmasına, 

 Kendi başlarına yolculuk yapacak çocuk ve gençlerimizin seyahatlerinde de toplu 

taşıma araçlarına yönelik çıkarılmış olan Koronavirüs Bilim Kurulu Rehberinde yer 

alan hususlara riayet edilmesine, 

Karar 2: Kurban Bayramı sebebiyle hayvanlarla daha fazla temas edilmesi ve kurban eti 

tüketilmesi, bazı zoonotik hastalıklara (kist hidatik, şarbon, bruselloz, kırım kongo kanamalı 

ateşi, tüberküloz, toksoplazmoz ve teniyoz) maruz kalma riskini artırmaktadır. Bu sebeple 

Kurban Bayramı’nda kurbanlık hayvan nakli ve alımından başlayarak etlerin tüketilmesine 

kadar sağlık ve hijyen kurallarına azami özen gösterilmesi ile ilgili olarak; 

 Kurban Bayramında halka yönelik farkındalık çalışmalarının afiş broşür vb. materyaller 

ile yapılmasına, 

 Bez afişlerin il, ilçe merkezleri ile köylerdeki kurban satış ve kesim yerlerine, afişlerin 

ise bu yerlerin yanı sıra köy girişleri, park, durak, cami gibi halkın görebileceği alanlara 

Kurban Bayramı öncesinde asılmasına, 

 Kurban Bayramında kurbanların belediyelerin belirlediği kurban kesim yerlerinde ya da 

mezbahalarda kestirilmesine, 

 kurbanlık hayvanın kesinlikle Veteriner Hekim kontrolünden geçmiş sağlıklı hayvan 

olduğuna dikkat edilmesine, 

 Kesim işleminin hijyenik yerlerde ve ehil insanlar tarafından yapılması, kesim sonrası 

hayvanların hastalıklı organlarının ve kan, mide, bağırsak içeriği gibi atıkların 

gelişigüzel ortalığa atılmamasına, 

 Kurban kesen, hayvanı yüzerek et taksimi yapan kasap ve yardımcıları ile kurban 

sahiplerinin çıplak elle hayvanların kan ve çıkartıları ile dokularına temas etmemesi, 

önlük giymek ve eldiven kullanmak gibi gerekli korunma önlemlerinin alınmasına, 

 Kurban satış ve kesim yerlerinde; maske ve dezenfektan temini, vatandaşların 

ateşlerinin ölçülmesi, ateşi 38 derecenin üstünde olanların alınmaması ve sağlık 

kuruluşuna yönlendirilmesi, fiziki mesafe kuralları kapsamında 8 metrekareye 1 kişi 



olacak şekilde kontrollü giriş çıkışların yapılması, giriş ve çıkış kapıları ve uygun 

noktalara COVID-19’dan korunma tabelalarının asılmasına, 

 Kurban kesim süresince gerekli sağlık tedbirlerinin alınmasına, bu tedbirlerin çeşitli 

yollarla halka duyurulmasına, özellikle kesikli yaraların artabileceği dikkate alınarak, 

sağlık kuruluşlarında bu yönde alınacak tedbirlerin artırılmasına, tıbbi müdahaleyi 

gerektirecek durumlarda 112 Acil Servisini aramaya yönlendirilmelerine, 

Karar 3: Hayvanların sağlıklı bir ortamda yaşamalarını ve iyi muamele görmelerini temin 

etmek, acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını sağlamak ve 

mağduriyetlerini önlemek amacıyla; 

 Hayvanlara kötü muamele ve işkencenin önlenmesi, bu şekilde tutum ve davranışta 

bulunanların tespit edilmesi ve haklarında ilgili mevzuatınca belirlenen yasal işlemlerin 

yürütülmesine, 

 Hayvanların dövüştürülmesi veya yarıştırılması başta olmak üzere hayvanlar üzerinden 

yürütülen her türlü yasa dışı bahisle mücadele edilmesine, 

 Hayvanların korunması noktasında yasal yükümlülükleri bulunan mahalli idare 

birimlerinin (belediyeler ve il özel idareleri) sorumluluklarını yerine getirip 

getirmediklerinin teftiş edilmesi ve bu hususta ilgili mahalli idare birimlerinin konusu 

suç teşkil eden eylem, tutum veya uygulamalarına yönelik soruşturma yapılmasına, 

 Yerel yönetimlerle gerekli koordinasyonun sağlanarak sokak hayvanlarının korunması, 

beslenmesine yönelik faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve yerel hayvan koruma 

görevlileri (gönüllüler) ile iş birliğinin sağlanması, sokak hayvanlarının bulunduğu 

bölgeler esas alınarak yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllülerden 

oluşan “Hayvan Besleme Gruplarının” oluşturulması, sivil toplum kuruluşları ve yerel 

hayvan koruma görevlileri (gönüllüler) ile iletişim ve iş birliği içerisinde çalışmalar 

yürütülmesine, 

 Hayvan barınakları/hastanelerinin belirli periyotlarla ziyaret edilmesi, barınakların 

mevzuat ile belirlenen şartları taşıyıp taşımadığı hususunda gerekli denetimlerin 

yapılmasına, 

 Belediyelerce; sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, 

aşılanması, gerekli tıbbî bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri 

bırakılması, bu işlemler için geçici bakımevlerinin kurulması gibi görevlerin yerine 

getirilmesi ve mülkiye müfettişleri ve mahalli idareler kontrolörleri tarafından 

denetimlerin yerine getirilmesine, 

 Genel kolluk birimlerimizde görevli personelin hayvanların korunması konusunda 

uzmanlaşmalarını ve bu yolla denetim faaliyetlerinin etkin şekilde sürdürülmesini temin 

etmek amacıyla; İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri bünyesinde 

(gerekli görülen ilçelerde de aynı esaslara uygun olacak şekilde) Çevre, Doğa ve 

Hayvanları Koruma Büro Amirlikleri/Timlerinin kurulmasına ve Kurulacak 

büro/timlerde yeterli sayıda personel görevlendirilmesi, personelin seçiminde konuya 

yatkınlık (lisans ya da ön lisans sırasında veterinerlik eğitimi alma vb.) açısından 

gereken özenin gösterilmesi ve ihtiyaca uygun nitelikte özel donanımlı araçların tahsis 

edilmesine,  

 

           Oy birliği ile karar verilmiştir.    


