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GÜNDEM: 

 
Tüm 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 
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, 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. 
 
Rehber ve Tebliğ doğrultusunda, 31.07.2020 03.08.2020 tarihlerinde hep birlikte 
idrak edeceğimiz Kurban Bayramı sırasında özellikle kurban satış yerlerinde 
oluşabilecek yoğunluk/kalabalıkların Covid19 salgını sürecinde halk sağlığı açısından 
oluşturabileceği riskleri yönetebilmek amacıyla İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel 
Müdürlüğünün 30.06.2020 tarih ve 10499 sayılı “Kurban Kesim Yerlerine Yönelik 
Tedbirler” konulu Genelgesi, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri 
uyarınca yapılan 2020/85 sayılı kurul toplantımızda konu ile ilgili aşağıdaki kararlar 
alınmıştır; 
 

     

KARARLAR: 

  
1. 31.07.2020  03.08.2020 tarihlerinde hep birlikte idrak edeceğimiz Kurban 
Bayramında, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla 
mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve sosyal mesafe kuralları başta 
olmak üzere, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan, gerek 
hayvan satış gerekse kurban kesim yerlerinde alınacak tedbirler ile bu yerlerdeki 
çalışan ve müşteriler için uyulması gereken kuralların belirlendiği “COVID-19 Salgın 
Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ndeki “Kurban Bayramı ve Öncesinde Hayvan Satış 
Yerlerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler”in tamamının harfiyyen yerine 
getirilmesine,  
2. İlimiz geneli tüm kurban satış ve kesim yerlerindeki uygulamaların, 



Cumhurbaşkanlığımızca (Diyanet İşleri Başkanlığı) hazırlanarak, 26.06.2020 tarihli ve 
31167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin 
Uygulanmasına Dair Tebliğ” deki ilgili tüm maddelere uygun olarak yürütülmesine, 
  
Kaymakamlıklar ve diğer sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından konu hakkında 
gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz 
bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, ilgili birimlerce gerekli denetimlerin 
titizlikle gerçekleştirilerek tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 
282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, konusu suç teşkil eden 
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli 
işlemlerin başlatılmasına,  
  
Oy birliği ile karar verildi. 
 


