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ANTALYA 

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI  

 

 

 

Karar No : 2020 / 63  

Karar Tarihi : 01/07/2020 

 

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın 30.06.2020 tarihli ve İller İdaresi 

Genel Müdürlüğü ifadeli 10499 sayılı “Kurban Kesim Yerlerine Yönelik Tedbirler” konulu 

genelgesi çerçevesinde gerekli kararları almak üzere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 

Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 01.07.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü 

görüşmede aşağıdaki kararları almıştır. 
 

 

 GÜNDEM: 

  

Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ 

olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı 

korumak ve salgının yayılmasını engellemek için, İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen 

genelgesi, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilimsel Danışma Kurulunca hazırlanmış olan 

"COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi“nin "Kurban Bayramı ve Öncesinde Hayvan 

Satış Yerlerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler” bölümü ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 

yayımlanan “2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ" uyarınca gereken 

kararların alınması. 
 

 

 KARAR: 

 İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen genelgesiyle; 

 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 kararının alınmış ve uygulamaya geçirilmiş olduğu, 

İçerisinde bulunulan 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 önlemlerin ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde 

faaliyetlerin sürdürülmesinin sağlanmakta olduğu, 

 Bu çerçevede, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle gerek hayvan satış gerekse kurban 

kesim yerlerinde alınacak tedbirler ile bu yerlerdeki çalışan ve müşteriler için uyulması gereken 

kuralların, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca “Kurban Bayramı ve Öncesinde 

Hayvan Satış Yerlerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler” ile belirlenmiş; 

Cumhurbaşkanlığınca (Diyanet İşleri Başkanlığı) hazırlanan “2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin 

Uygulanmasına Dair Tebliğ”in 26.06.2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmış olduğundan bahisle; 

Vali ve Kaymakamlarca; genelge ekinde birer örneği gönderilen Rehber ve Tebliğ 

doğrultusunda, 31.07.2020-03.08.2020 tarihlerinde hep birlikte idrak edilecek Kurban Bayramı 

sırasında özellikle kurban satış yerlerinde oluşabilecek yoğunlukların/kalabalıkların Covid-19 

salgını sürecinde halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek amacıyla 

genelgede belirtilen usul ve esasların uygulanmasının uygun olacağının değerlendirilmekte 

olduğu bildirilerek, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl ve 

İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonları ile işbirliği içinde gerekli kararların alınması istenmiştir. 

   Söz konusu genelge ile bildirilen hususlar ve İl Kurban Hizmetleri Komisyonu’nun 

30.06.2020 tarihli ve 2020/01 no.lu kararı ışığında yapılan görüşme sonucunda; 
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 Gerek hayvan satış gerekse kurban kesim yerlerinde alınacak tedbirler ile bu yerlerdeki 

çalışanlar ve müşteriler için uyulması gereken kuralların belirlendiği ve Sağlık Bakanlığı 

Koronavirüs Bilim Kurulunca hazırlanan “Kurban Bayramı ve Öncesinde Hayvan Satış 

Yerlerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler” (EK-1) ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 

hazırlanan ve 26.06.2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “2020 Yılı 

Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ”de (Ek-2) yer alan hususlara titizlikle 

uyulmasının yanı sıra;  

 1. İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonları tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinin 

günlük kesim kapasitesi bilgilerinin 20.07.2020 tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları 

kullanılarak kamuoyuna duyurulmasına, 

2. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecilerinin/sorumlularının kurban 

kesilecek her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim 

yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asmalarına, ayrıca, kurban kesim yerlerinin 

işletmecileri/sorumluları tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu 

bilgisinin kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirilmesine, 

3. Kesim işlemlerinin Bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirlerin 

alınmasına, kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin taleplerinin mümkün olduğunca 

Bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanmasına, 

4. Kurban kesim yerlerinin işletmecilerinin/sorumlularının; 

              a) Kurban Bayramının birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini 30 Temmuz 2020 

Perşembe (Arefe) günü;  

   b) Bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini 31 Temmuz 2020 Cuma 

günü;  

  c) Bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini 1 Ağustos 2020 Cumartesi 

günü İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirmesine, 

5. Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak 

amacıyla, hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesinin teşvik 

edilmesine, 

6. Her kurban için hisse başına parçalama işinin kurbanı kesen veya parçalama işlemi 

için görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılmasına, 

 7. Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi 

yapmasına müsaade edilmemesine, kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en fazla 

üç kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işlemini yapmasına 

müsaade edilmesine, 

 8. Kurbanlık hayvanların; Tarım ve Orman Bakanlığından şartlı onay/onay belgesi almış 

kesimhaneler ile İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarının belirlediği kesim yerlerinde 

“Kasaplık Belgesi” veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış “Kurs 

Bitirme Belgesi” olanlar tarafından; belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde ise cadde, 

sokak ve parka bakmamak kaydıyla kurban sahiplerinin kendi bahçelerinde usulüne uygun 

olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ehil kişilerce kesilmesine,  

Bu yerler dışında (yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde) çevre ve 

görüntü kirliliğine neden olacak şekilde kurban kesilmesine kesinlikle müsaade edilmemesine, 

9. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin genel kolluk 

birimleri, belediyeler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile il/ ilçe tarım müdürlükleri tarafından 

yapılmasına, 

10. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her 

seferinde ayrı ayrı olmak üzere, fiilin niteliğine göre; 

     a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince, İçişleri Bakanlığı’nın 

genelgelerinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanmasına, 

     b) Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası 

uygulanmasına, 
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     c) Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma 

başlıklı 195. maddesinde yer alan “... yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki 

aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan 

kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara 

bildirilmesine, 

     d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların 

uygulanmasına, 

 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi 

ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 01.07.2020 

tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir. 


