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ilqr nrrzrstnHA MECLisi KARART

ilge Hrt2rssrhha Meclisi 02/0712020 tarihinde saat t3:00 da Kaymakam Ersin EMiROGLU
bagkanlrfirnda a;afrda isim ve unvanlarr yazrk iiyelerin igtiraki ile igiqleri Bakanlr[rn n30106/2020 tarih ve

89780865- 153-E. 10499 sayrh "Kurban Kesim Yerlerine Yiinelik Tedbirler" konulu Genelgesinin
uygulanmasrna y<inelik konulan ve bu do$nrltuda gerekli kararlarr almak iizere olafianiisti.i toplandr.

T0m D0nya'da etkisi gdriilen Covid l9 salgrntntn toplum safhfr ve kamu diizeni
agrsrndan oluqturdulu riski ydnetebilmek adrna hayatrn her alanrna ydnelik tedbirler Sa$hk
Bakanh!r ve Koronavirlis Bilim Kurulunun 6nerileri, Sayrn Cumhurbagkanrmrzrn talimatlarr
do[rultusunda ahnmakta ve uygulanmaktadrr.

igerisinde bulundulumuz kontrollii sosyal hayat ddneminde, salgrnla m0cadelenin genel
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallannln yant srra her bir laaliyet alanr/iq kolu
igin aknmasr gereken 6nlemler ayn ayn belirlenerek bu kural ve tedbirler gergevesinde

faaliyetlerin silrd0riilmesi saflanmaktadrr.

Bu gergevede, yaklagan Kurban Bayramr nedeniyle gerek hayvan satrg gerekse kurban
kesim yerlerinde alrnacak tedbirler ile bu yerlerdeki gakgan ve mligteriler igin uyulmasr
gereken kurallar, Sa[lrk Bakankgr Koronaviriis Bilim Kurulunca "Kurban Bayramr ve

Oncesinde Hayvan Satrg Yerlerine Ydnelik Ahnmasr Cereken Onlemler" belirlenmig;
Cumhurbagkanhprnca (Diyanet igleri Bagkanlr!r) hazrrlanan '2020 Yrh Kurban
Hizmetlerinin Uygulanmasrna Dair Tebli[" 26.06.2020 tarihli ve 31167 sayrh Resmi

Gazete'de yayrmlanmr$trr.

igigleri Bakanh!rnrn 3010612020 tarih ve 89780865- 153-8. 10499 genelgesi

ekindeki Rehber ve Tcblig
birlikte

doIrultusunda,
03.08.2020 tarihlerinde hep idrak edece[imiz Kurban
Bayramr srrasrnda 6zellikle kurban satrg yerlerinde olupabilecek yoSunlu[</kalabaltklann Covid-
l9 salgrnr s0recinde halk saflr[r agrsrndan olugturabileceli riskleri ydnetebilmek

amacryla aqalrdaki usul ve esastarrn uygulanmastntn uygun olacafr deferlendirilmektedir

. l. ilge Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafrndan belirlenen kurban kesim
yerlerinin giinliik kesim kapasitesi bilgisi 20.07.2020 tarihine kadar geqitli iletigim kanallarr
kullanrlarak kamuoyuna duyurulacaktrr.
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olarak belirlenen yerlerin igletrnecileri/sorumlularr kurban
olugturacaklarr randevulu kesim bilgisini igeren listeyi kurban

kesirn yerinin giriginde ve gdriilebilecek qekilde asacakttr. Ayrtca kurban kesim yerlerinin

igletmeciteri/sorumlularr tarafrndan her bir kiginin kurban kesim saatine iligkin randevu

bilgisi kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirilecektir.

3. Kesim iplemlerinin Bayramrn ilk gtniinde yofunlaqmamasr igin gerekli tedbirler
ahnacaktrr. Kesim yerlerinde kesim yapttrmak isteyen kiqilerin talepleri miimkiin oldu[unca
Bayramrn iig giiniine eqit sayrda randevu verilecek gekilde planlanacaktrr.

adresinden I d2l ab04-J 8c2-47ca-8a6a- l 5 70d85 7bab6 kodu ile erisebilirsiniz-

elektronik inrza ile imzalanmrstrr.



- 4. Kurban Keslm yeflenntn l$tetmecl tefl/sorurntulafl JU I emmuz tuzu Arele gunu
Kurban Bayramrnrn birinci giinii igin olugturulan randevu bilgisini; 3l Temmuz 2020
tarihinde Bayramtn ikinci gi.inii igin oluqturulan randevu bilgisini; I Alustos 2O20 tarihinde
bayramrn iigiincti giinii igin olupturulan randevu bilgisini itlitge Kurban Hizmetleri
Komisyonuna bildirecektir.

5. Kesim yerlerine gelecek kiqi saylstnln miimkiin oldulunca az olmasrnr saplamak amacr
ile hisse sahipleri drgrnda kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesi tegvik edilecektir.

6. Her kurban igin hisse bagrna pargalama igi kurbanr kesen veya pargalama iqtemi igin
gdrevlendirilen kasap/kurban kesim elemanlarr tarafrndan yaprlacaktrr,

7. Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak pargalama iglemi
yapmasrna m0saade edilmeyecektir- Kurban sahipleri tarafrndan kurban pargalanacaksa en
fazla iiq kiginin maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarrna uyarak pargalama iqlemini
yapmasrna miisaade edi lecektir.

8. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler drgrnda gevre ve gdr0ntii kirlili[ine neden
olacak qekilde yol kenarlarr, park ve bahgeler, dere yataklan gibi yerlerde kurban
kesilmesine kesinlikle miisaade edilmeyecektir.

Bu kapsamda;

Hayvan satt$ yerlcri vc kesimhanelerde Cumhurbapkanlr$rnca (Diyanet Igleri BagkanlrIr)
hazrrlanan "2020 Yth Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasrna Dair Teblig" 26.06.202i tr.ihli ve 31167
sayrh Resmi Cazete'de yayrmlanan Tebli! ile Salkk Bakanhfr Koronaviriis Bilim Kurulunca "Kurban
Bayramt ve Oncesinde Hayvan Satrg Yerlerine Y0nelik Altnmasr Gereken Onlemler, Rehber ve yukarrda
beliltilen kurallara gdre satts/kesim yaptlmasr igin ilcc Kurban Hizmetleri Komisvonunca ileili
kurumlar ile isbirliEi icinde serekli kararlarrn ahnmasr,

Konu hakkrnda gerekli hassasiyetin gosterilerek uygulamanrn yukarrda belirtildili
gergevede eksiksiz bir $ekilde . yerine getirilmesinin sa$anmasr, getirilen
kurallar gergevesinde denetimlerin yaprlmasr, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi
Hrfzrssrhha Kanununulr 282 nci maddesi gerefince idari para cezasl verilmesi, konusu sug
teqkil eden davrantglara iliqkin Tiirk Ceza Kanununun t95 inci maddesi kapsamrnda gerekli
adli iqlemlerin baSlatrlmasrna:

ila karar verild i.
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Evrakrn elektronik imzal suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden ld2lab04-38c2-47ca-8a6a-1570d857bab6 kodu ile eri$ebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayrlr elektronik imza kanuna gdre gtivenli elektronik imza ile imzalanmlstrr.
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