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GÜNDEM: 
Covid19 salgınının görüldüğü andan itibaren, salgının kamu düzeni açısından 
oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve 
salgının/bulaşmanın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı 
alınarak uygulamaya geçirilmiştir. 
  
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin en 
temel unsurları olan temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına vatandaşlarımız 
tarafından riayet edilmesi büyük önem arz etmekte olup, daha önce alınmış olan 
2020/85 sayılı kurul kararımıza ilave olarak yakın zamanda idrak edeceğimiz Kurban 
Bayramında alınması gereken ek tedbirleri değerlendirmek üzere Umumi Hıfzıssıhha 
Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca yapılan 2020/93 sayılı kurul toplantımızda 
konu ile ilgili aşağıdaki kararlar alınmıştır; 
     
KARARLAR: 
 
İlimiz genelinde;   
1.    Kurban Bayramı Arefesi ve Kurban Bayramı süresince toplu mezarlık 
ziyaretlerinin yapılmaması, bireysel yapılacak mezarlık ziyaretlerinde oluşabilecek 
insan yoğunluğunu azaltmak için ziyaretlerin Arefe ve bayramın birinci günü 
haricindeki diğer günlere yayılması, şartlar uygunsa mezarlıklara giriş çıkışların ayrı 
noktalardan yapılması,  bu faaliyetler esnasında maske, sosyal mesafe ve hijyen 
kurallarına uyulmasına, denetim amacıyla mezarlıklarda Belediye zabıtasının 
görevlendirilmesine, 
 
2.    Bayram namazı ve bayramın birinci gününün Cuma günü olması nedeniyle 
Cuma namazlarının kılınması için açık alanların hazırlanması ve vatandaşların 
öncelikli olarak açık alanlara yönlendirilmesi, Müftülüklerce Arefe gününden 
başlayarak vatandaşlarımıza bayram ve Cuma namazları için abdestlerinin evlerde 
alınması ve camilere ve namaz kılınacak açık alanlara mutlaka kişisel seccade ile 
gelinmesi hususunda ilanların yapılmasına, namaz kılınacak açık alanlarda ve cami 
içerisinde kılınacak namazlarda maske ve sosyal mesafeye kesinlikle riayet 
edilmesine, 
vatandaşların kalabalık oluşmasına mahal vermeden en arka saftan başlayarak 
camiden ayrılmalarına, cami içerisinde ve çıkışında toplu bayramlaşmaya müsaade 
edilmemesine, 
 
3.    Bayram süresince toplu bayramlaşma ve resmi bayramlaşma törenleri, taziye, 
hasta ziyaretleri, mevlüd vb. etkinliklerin yapılmamasına, resmi bayramlaşma 
yapılması halinde ise mümkün olan en az sayıda katılımcı ve süre ile mutlaka açık 
alanlarda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak temsili olarak 
yapılmasına,  



 
4.    Kurban kesim yerlerinde yemek ve diğer ikramların yapılmaması, ayrıca toplu 
bayram ve mevlüd yemekleri, futbol ya da güreş turnuvaları gibi kalabalıkların 
oluşmasına neden olabilecek toplu etkinliklerin yapılmasına izin verilmemesine, 
 
5.    Sağlık Bakanlığınca yayınlanmış “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” 
kılavuzu ve 01.07.2020 tarihinde alınmış Kocaeli Valiliği İl Kurban Hizmetleri 
Komisyonu kararlarındaki Kurban Bayramına dair alınması gereken tedbirlere 
harfiyen uyulmasına,  
 
Kaymakamlıklarımızca konu ile ilgili planlamanın yapılarak birimler arası 
koordinasyonun eksiksiz şekilde sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi 
Hıfzıssıhha Kanununun 282. 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. 
maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına ve uygulamada herhangi 
bir aksaklığa meydan verilmemesine oy birliği ile karar verildi. 
 


