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BIRLIKLERE 20201125 SAYILI GENELGI,

İçişleri Bakanlığı İlleı İdaresi Geııel Müdü{üğü'nce Valiliklere göndeıilen 30.06.2020 ıaıihli
ve lM99 sayılı yazıda; içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal bayaı döneminde, saİgrnla
mücadeleıin genel prensipleri olaı temizlih maske ır mesafe kurallannın yanı sıra heı bir faaliyet
alaıı/§ kolu içiı alınması geıeken önleml§ ayıı ayıı belirieneıek bu f,:ural ve tedbirler çerçevesiıde
faa§etlerin sii,rdiirülmesiniı sağlandığı,

Bu çerçevede, yakİaşan Kuıban Bayramı ıedeniyle geıek lrayl,aı satrş geIekse kuİbaı kesim
yeıleıinde alınacak tedbirler ile bu yerlerdeki çal§an ve müşteriler için uyulması gereken kuıallar, Sağlık
Bakanlığı Koronaviıüs Bilim Kurutuıca "Knı,ban Ba}T amı r,e Önctsinde Hı}aau §a§ş Y€ı,leı{nt
YöDelik Atınüısı G€retreı Öılemler"in belirlendiğ; Cumhuıtaşkaılığınca (Diyaneı İşleri Başkaılığı)
hazırlanan *2020 Yü Kuİban llizmetıeıiıin Uyguıanmasrıa Daiı, Tebüğ"iı 26.06.2020 tarihli ve
3l 167 saü,ıh Resmi Gazele'de yayımlandığ,

Adı geçen Rehbeı ve TSliğ doğıılnısunda, Kurban Bayramı sııasında özellikle kurban sarış
yerlerinde oluşbilecek yoğuılulo{calababilarıı Covidl9 salgını siirecinde halk sağlığ açısından
oluşl:rabiteceği riskleri yönetebilııek amacıyla aşağıdaki usul ve esaslarrn uygulanmasının uygun
olacağı değerlendhilrniş olup;

Bu çerçevede,

1. İl ve İlçe Kurbaı Hizmetleri Komisyonu tarafındaı belfuleneı kurban kesim yerleriıin giinlfü
kesim kıpasiresi bitgisi 20.07.2020 taIihiıe kadaı çeşitli iletişim kanalları kullanılarak
kamuolırna dıryıırulacağ,

2. Kurban kes.im yeıi olarak beliılenen yerlefın işlenıecilerilsorumluları kurban kesilecek heı bı,
gliı için oluşturacakları randevulu kesim bilg.isini içeren iisteyi kwban kesim yerinin giıişinde
ve görüebilecek şekilde asacağı, aynca kurban kesim yerlerinıı işletrnecileri,lsorumluiarı
tamiıdan her biı kişiıin ]oııban kesim saaüne ilişkin randew bilgisi kurban kesim yeriıden
hizıet alacaklaıa SMS yoluyla bildirileceği,

3. Kesim işleııı.lerinin Baüramm ilk güıünde yoğunlaşmaması içiı gerekli tedbirlerin aiinacağı,
kesim yerlerinde kesim yaptırmak isğen kişileriı lalepleli ınümkün olduğunca Bayrann üç
gününe esit sayıda randew verilecek şekilde planlanacağ,

4. Kurban kesim yerlerııin işletınecilerini sorumlulannın 30 Teııımuz 2020 Arefe günü Kurban
Bayrammrn biriıci günü içiı oluşturulan ıandeıu bilgisini; 3l Temnuz 2020 tarilrinde
Bayramrn ikiıci günü içiır oluştıırulan rzndeıu bilgisini; l Ağustos 2020 taıihinde bayramin
üçüncü giınü için oluştunılan randew biigisini llıİtçe Kurbaı Hizmetleri Komisyonuna
biidireceğ.

5. Kesinı yeılerine gelecek kişi sayısınrn miiıık{in olduğunca az olmasııı sa$amak amacı ile hisse
sahipleri dışında kinsenin kurban kesim yerlerine gihnemesinin ieşvik edileceği,

6. Her kurban için hisse başına paıçalaııa işinin f,-urbanı kesen veya parçalama işleni .için
görevlendirilen kasaplkıırban kesiıı eleınanlan taraündan yapılacağı.

7. Kurban sahiplerinin kıuban kesim yeıIerinde biı arada bulunarak paıçalanra işlemi _vapmasına
müsaade edilııeyeceği, L,urban sahipleri tarafından kırban parçalaıacaka en fazla üç kişinin
rnaske ı,e 1,5 metrelik ınesafe hırallarııa uyarak parçalama işlenini yapmasına miisaade
edileceği.
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8. Kurban kes.im yerj olarak belirlenen yeller d§ında çevre ve göriintü kirliliğine neden olacak
şkilde yol kenarlan, park ve bahçeler, dere yalak-ları gibi yerleıde h.ırban kesilmesine kesinlikle
müsaade edi lmeyeceği,

beiiıtilmis ve konu haikında gerekli hassa§iyetin gösterilerek uygulamaırn yııkarıda beliıtildiği
çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilııesinin sağlanması, Tebliğ ve Rehbeı çerçevesinde yapılacak
denetimler sonucunda tedbiıleIe ulmayaılaıia ilgili Umumi Hıfzıssıbha Kanununuı 282 nci ııaddesi
gereğince idari para cezası verilmesi, konusu suç ıeşkil eden daıranrşlara ilişkiı Tiirt Ceza Kanununun
l95 inci maddesi kapsaınııda geıekli adli işlemleıiı başlatılması talimatlandnlmıştrr.

Bilgilerinizi, Tebiiğ ve rehberde beliıtilen hususlaı ile alınan tedbirlere u},ulnasını teminen
ilgili esnaf ve sanatkariaımıza duüurulması konusunda gereğini rica ederiz.
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