ANTALYI\
ir, uvruvli nmzrssrHHA KURIuLU KARAnI

Karar lt{o :2020t I 63
Karar lfarihi z 0110712020

Il Umumi Hrfzrssrhha Kurulu, igigleri Bakanlrgr'nrn 30.06.2020 tarihli ve iller idaresi
Genel I\4iidtirlugu iflrdeli 10499 sayrlr "Kurban Kersim Y'erlerine Ycjnelik Tedtrirler" konulu

genelgesi gergevesinde gerekli kararlan almak iiizere, 1593 sayrlr Umumi Hrfzrsslhha
Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 01.07.2020 tarihinde gergek.legtirilen ola[antistU
gori.igmede aga[rdaki kararlan al rn gtr r.
r

lruNDEM:
lltim di.inyayr tehdit etmeye devam eden ve Diinya liaflrk drgiitti larafindaLn PANDIIM|
olarak nitelendirilen Koronavirils (Covid- | 9) salgrnrnrlan tilkemizi ve vatandaglarrmrzr
korumali ve salgtntn yaytlmasrnr engellemek igin, l'gigleri Bakanlt!l'nrn yukanda zikredilen
genelger;i. Saglrk Bakanlr[r Koronaviriis Bilimsel Danrgma Kurulunca hazrrlanmr;; olan
"COVID-19 Salgrn Yonetimi ve Qalrgma Rehberi"nin "Kurban Bayramlve Oncersinde Hayvan
Satrg Yerlerine Yonelik Altnmasr Gereken 0nlemler" boli.imii ile Diyanel igleri Bagkanlr[r'nca
yayrmlanan "2020 Yrll Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasrna Dair Teblip" uyannca gereken
kararlarrn alrnmasr.

!(ARAR:
gigleri Bakanl I Ir' n rn yukarrda zikredi len gene gesiyle;
Covid-19 salg,rnrnrn kamu diizeninin bir pargasr olan kamu sallr[rrna olumrsuz etkile:rini
asgari seviyeye di.igtirmek amacryla; hastah[rn tilkenrizde gori.ildtig.i ilk andan itibaren iiaiglrk
Bakanlr!!r ve Koronaviriis Bilim Kurulunun onerileri, Sa1,rn Cumhurba;;kanrmrz:rn talinratlan
dofrultusunda bugtine kadar birgok tedbir karannrn aLlrnmrg ve uygulamaya gegirilmig oldu[u,
I

I

Igerisinde bulunulan kontrollii sosyal hayat doneminde, salgrnla milcadelenin genel
prensiplr:ri olan temi:zlik, maske ve mesafe kurallannrn yant srra her bir faaliyet alanr/ir; k:olu
igin alrnmast gereken onlemlerin ayfl ayn belirlenerek bu kural ve tedbirler gerEevesinde
faal i yetl eri n sUrdii rii lm es i n i n sa$l an m akta o ldu[u.
Elu gergevede. yaklagan Kurban Bayramr nedr:niyle gerek hayvan satr$ gerekse kurban
kesim yerlerinde alrnacak tedbirler ile bu yerlerdekigalrgan ve mi.igteriler igin uyulmasr gereken
kuralfarrn. Saglrk Bakanlrfr Koronaviriis Bilim Kurulunca "Kurban Bayramt ve Oncesinde

Hayvan Satq Yerlerine Yonelik Almmast (ierek'zn Onlemler" ile

belirle;nrn ig:

Cumhurlbagkanlrlrnca (Diyanet igleri Bagkanlr[r) hazlrlanan "2020 Yilr ](urban t1izmetler,inin

Uygulanmasma

Dair Tebli!"in 26.06.2020 taril'rli ve: 31167 sayrlr Resmi Gazete'de

yayrm lanm rg oldu[undan bahisle;

\/ali ve Kaynrakamlarca; genelge ekinde birer drne[i gdnderilen Rehber ve lebliI
do[rultusunda,3l .07,2020-03.08.2020 tarihlerinde hep birlikte idrakedilecekKurban Bayramr
strastndaL ozellikle kurban satrg yerlerinde olugabilecr:k yojjunluklann/kalabahklann Covid-19
salglnt r;i.irecinde halk sa[h[r agtstndan olugturatrileceiji riskleri ydrretebilmek amacryla
genelgecle belirtilen usul ve esaslann uygulanmasrnrn u)/gun olacafrnrn degerlendirilrnekte
of dugu brildirilerek, Llmumi Hrfzrssrhha Kanununun 2.7 nci ve 72 nci marldeleri uyannczr Ill ve
Ilge Kurban Hizmetleri Komisyonlarr ile igbirli[i iginde gerekli kararlarrnr alrnmasr istenrniqtir.
Soz konusu genelge ile bildirilen hususlar ve Il l(urban Hizmetleri Kornisyonu'nun
30.06.2020 tarihli ve2020101 no.lu kararr rgrgrn$a yaprlan gdri.igme sonucunda;

/
I

Cerek hayvarr sattg gerekse kurban kesim yerlerinde alrnacaktedbirler ile bu yerlerdeki
galrqanlilr ve rniigteriler igin uyulmasr gereken kurallann belirlendi[i ve Saglrk Balcanlr[r

Korona'vir0s Bilirn Kurulunca hazrrlanan "Kurban Balysn'u ve Oncesinde lfayvan ,S'afip
Yerlerine Ydnelik Ahnmasr Gereken Onlemler" (EK-1) ile Diyanet igleri Eiagkanlr[r'nca
hazrlananve26.06.2l.020tarihli ve 3l 167 sayrh Resrni Ga:zete'de yayrmlanm ry olan'20.20 Yilt
Kurbun Hizmetlerinrin Uygulanmasrna Dair Teblii,!'de (Ek-2) yer alttn hususlara ti,tizlikle
uyulmaunm yant srrl,'
l. Ilge Kurban Hizrnetleri Komisyonlarr tarafrndan belirlenen kurban kersim yerlerinin
gUnli.ik kesim kapasitesi bilgilerinin 20.07.2020 tarihine kadar gegiitli ileti15im kanallan
ku I lanr l;rrak kamuoyruna duyuru lmaslna,

i!. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerrin igletmecilerinin/sorumlularrnrn kurban
kesilecek her bir gtin igin olugturacaklarr randevulu ltesim bilgisini igeren listeyi kurban kesim

yerinin giriginde ve gdriilebilecek gekilde asmallanna. aynca, kurtran kesiim yerlerinin
igletmec:ileri/sorumlurlart tarafindan her bir kiginin kurlban kesim saratine iligkin randevu
bilgisinin kurban kesim yerinden hizmet alacaklara fiMS l,oluyla bildirilrnesine,
:1. Kesim iqlemlerinin Bayramrn ilk giiniinde yo[unlagmamasr ir;in gerelkli tedb,irlerin
altnmastna, kesim yerlerinde kesirn yaptrrmak isteyerr kigilerin taleplerinin miimktin oldugunca
Bayramrn Lig giiniine egit sayrda randevu verilecek gekilde planlanmasrna,
41. Kurban kes;im yerlerinin igletmecilerinin/sorumlulannrn;
a) Kurban Bayramtntn birinci gtinti igin olugturulan randevu bilglisini 30 lfemmuz 2t020
Pergemtre (Arefe) gtinti;
b) Bayramrn ikinci giinii igin olugturulan r,andevu bilgisini 3l Temmu:22020 Cuma
gtini.i;

c) Bayramrn i.igtncii giini.i igin olugturulan randevurbilgisini
gtinU Tlge Kurban Hi:zmetleri Komisyonuna bildirmesine,

I Alustos

20t20 Cunrartesi

!i. Kesim yerlerine gelecek kiqi sayrsrnrn miimkiin oldu[unca az olmaslnl sa!larnak
amactyla, hisse sahipleri drgrnda kirnsenin kurban ker;im yerlerine gitmemesinin tergvik
edilmes ine,

(i. Her kurban igin hisse bagtna pargalama iginin kurbanr kesen,u'eya parr;alama iglemi
igin gorrlvlendirilen llasap/kurban kesim elemanlarr tarafindan yaprlmasrna,
l/. Kurban salriplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parr;alama iglemi
yapmasrna mtisaade r;dilmemesine, kurban sahipleri taraflndan kurban pargalanar;aksa en fazla
tig kiginin maske ve 1,5 rnetrelik mesafe kurallarrna uyilrak pargalamia iglemini yaprnasrna
miisaade edilmesine,
8. Kurbanlrk hayvanlarrn; Tarrm ve Orman Bakanlrllrndan gartlr orray/onay belgesi allmrq
kesimhaneler ile ilqe Kurban Hizmetleri Komis'yonlarrnrn belirlediIi kesim yerleriinde
"Kasaplrk Belgesi" veya K.esim Elemanr Yetigtirme ve Geligtirme Kursl:rnndan alrnmrg "F(urs
Bitirme Belgesi" olanlar tarafindan; belirlenmig kes,im yeri bulunmayan yerlerde ise carCde,
sokak ve parka bakrnamak kaydryla kurban sahiplc"rinin kendi bahgelerinde ursulijne ulgun
olarak ve gevreye zat'ar vermeyecek gekilde ehil kigilerce liesilmesine,
Ilu yerler drgrnda (yol kenarlan, park ve bahgeler, dere yataklan p5ibi yerlerde) gevre ve
gortintti kirlili[ine ne,den olacak gekilde kurban kesilmesine kesinlikle miisaade edilmemesine.
Jl. Yukarrda belirtilen hususlann uygulannra,srnrn, takip ve denetiminin genel kolluk
birimleri, belediyeler, Qevre ve $ehircilik ittv'ttidtirlul{,i.i ile ill ilge tanm mi.idtirli.ikleritarafirrdan
yaprlmasrna,

ll0. Tl Umumri Hrfzrssrhha Kurulu'nun aldrilr kanarlara uyulmermasr halinde 're
seferinde ayil ayn olmak iizere. fiilin niteligine gore:;

her

nun 282. nnaddr:si gerefiince. Igigleri Bakanlri$r'nrn
ra cezas uygulanmasr na,

c) Ttirk Ceza Kanunu'nun Bulagrcr Hastalrknara iligtin Tedbirlere Aylcrrr Davranma
baqllklr 195. rnaddesinde yer alan "... yetkili nakamlarca alrnan tedbirlere uynruyun
kigi, iki
aydan bir yrla kadar hapis cezasryla cezalandrclLr'." hiikmu uyannca,
bu hiilme uymayan
kigilerirr, haklarlnda gerekli adli iglemler takdir ve ifa edilmek uzere adli
makamlara
bild irilnnesine,

d)

Igyerleri ve firmalar hakkrnda

ilgili

uygulanmaslna,

ll Umumi

mev:ruat uyarrnca gerekli yaptrlmlasn

Hrfzlssrhha Kurulumuzca,5442 sayrlr

il

idaresi Kanunu'nun

lllC

ve 159:i sayrlr Umumi Hlfzrssthha Kanunu'nun 2'/. ve 72. maddeleri uyarrncia,
tarihinde oybirligi ile karar verilmigtir.
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EK-1

KURBAN BAYRAMT VE ONCNSiNNE HAYVAN S.I\TI$ YNRTNRiNN r'ONUir<
ALTNMAST cEREKEU r)wlnvrlnR
COVID-19, daLmlacrk ve temas yoluyla, hasta insandan duyarlr insanlara bulagan bir
hastalrktrr. Hayvan satrg yerlerinde; sr[rr, manda, koyrn,, kegi, deve canlr s;atrga sunulmaktadrr.
Bu hayvanlar ayil zanlanda kurbanlrk olarak da satrlmal<taclrrlar. SrIrr, manda, koyun, kegi ile
COVID-119'un bulagtrIlnr gosteren bir kanrt yoktur. Bir koronavirtis hastalrIr olan MERS (Orta
Do$u Solunum Sendrom u),2012 yrlnda Sudi Arabistan'da salgrn yaptr ve sonra birgok iilkede

gortildil. MERS igin enlbksiyon kaynagr olarak develer sorumlu tuturldu. MERS salgrnl
ddneminde iilkemizde develer ile bulagan hastalrk bildirilnredi. COVID-19 salgrrr doneminrde
ise develer ile hastalrk bulagtrlrnr bildiren bir kanrt da ortaya konulmadr.
Hayvan satlg alanlnln girig kaptlarrna ve uygun y,erlerine, COVID-19'dan korunma
onlemleri ile ilgili blilgilendirici kurallann oldugu tabelalar asrlmalrdrr. Bu bilgilendirrne
tabelalartnda; sosyal rnesaf'enin korunmasr (en az I metre), maske takma, el hijyeni ve elle
temas (tokalagma) yaprlmamast uyanlan yer almalrdrr. Hayvan satrg alanlannda. satrcrlar ve
mtigteriler

m

askesiz dolagm amal rdrr.

A. Hayvan Satrg Yerlerine Yiinelik

Genel Onlemler:
l{ayvan sattg alanrntn etrafi srnrrlandrnlmalr, insan kalabalrfrnr cinlemek igin hayvan

l)

ve insanlartn girig-grkrgrna uygun kontrolli.i kaprlar olugturulmalrdrr. Hayvan satlf y'erleri iginde
uygun yon lendirmeler yapl lmalrdrr.

2) llayvan sattg alanrnda 8 metrekareye bir kigi timiigtr:rive satrcr beraber) olacak gekilde
kontrol li.i insan girigi sa$anrnalldrr.

3) l{ayvan sattg alantnrn girig kaprlanna ve uygun yerlerine, COVID-19'dan korunma
onlemleri ile ilgili bilgilendirici kurallarrn oldu[u tabe:lalar asrlmalrdrr.
4) l{ayvan satrg alanlanna; ate$, oksi.iri.ik. burun akrntrsl ve solunum srkrntrsr olanlar
alrnmamalrdrr.
5) llayvan satrg yerlerine girenlerin ategi olgtilmelidir. Vi.icut srcaklr!r 380C'rn tisttinde
olanlar alrnmamal rdrr.
6) lvliigterilerin, hayvan satl$ alanlarrnda u:zun si.ire kalmamalan iq;in uyarrlar
yaprlmalrdrr.
7) I(apah alant veya tesisi olan halvan pazarlarnda nri.igterilerin tesis alanlarrna maskeli
olarak girmeleri ve tesis igerisinde maskeli olmblarr ser$annralldrr.
8) {iirigte el dezrenfektanr bulundurulmalr ve tesise giren her misafirin el antisepti[ini
kullanmasr sallanmal rdrr.
9) Iliittin kullanrm alanlarda (bekleme, dinlennre vb ) en az I metre mesafeye uy'acak
gekilde diizenleme yaprlmalr, ihtiyag olan yerlerde zemine ve oturma alanlanna igaretlemeler
yaprlmalrdrr.
l0) Tesis iginde veya drgrnda srra beklenmrlsi gr:reken her yerde sos;yal mesafe
yaprlrr.
I r.
Sareuem(llen
i5aretlemr: leri yap
ll) Bu tesislercleki yeme-igrne alanlan COVID-19, kapsamrnda Restoren, Lokanta.
r
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14) Hayvan sa1.tg alant igerisinde ulagrlabilir yerlerde

el

yrkamak igin lavabolar

olugturu lrnal rdl r.

15) Yeterli sayuJa lavabo ve tuvalet olmalldrr.
16) Hayvan satrg alanr igerisinde seyyar satrcl dolagmamalrdrr.
17) Hayvan satrg alant yakrnrnda hizmet veren bijfe, bakkal ve kahvehaneler COVID-19
kapsam rnda al rnmasr gereken onlem lere uymal rdrr.

18) Hayvan satrg alanlartntn dijzenlenmesi ve gevre ternizlifinde Kurban Bayramrnda
Alrnmasr Gereken onlemlere iligkin mevzuata uygun hareket edilmelidir.

B. Miigterilerin lJymasr Gereken Onlemter:
1) ll4iigteriler, hayvan satrg alanlanna girerken bilgilendirme tabelalarrnl okumalrdrr.
2) {3iri9te el antiseptiIi kullanmalrdrr.
3) ;\tegi, dksi.iril[ti, burun aktnttsr ve solunum srkrntrs;r olan, COVID-19 tanrsr alan veya
temasl rsr mi.igteri ler haLyvan satr g al an lanna girmemel idir.
4) l-Iayvan satrg alanlarrnda maske takrlmalrdrr.
5) lv'fi.igteri ve sattctlar, hayvan satrg alanlannda sosyal mesafeye uyrnalrdrrlaLr.
6) Ivli.igteri ve satrcrlar arasrnda el temasl (tokalapma) olmamalrdrr.
C. S:rficllann Uymasl Gereken Onlemler:
1) Iiatrcrlar, hayvan satrg alanlanna bilgilendirme labelalarrnr okumalrdr. Girigte el
antisepti g,i kul lanmal rdl r.

2) ,,\tegi. oksiirii[ti, burun akrntrsr ve solunum srkrntrs;r olan, COVID-19 tanrrsr alan verya
temaslrsr satrcrlar, hayvan satrg alanlanna girmemelidir.
3) liatrq iinitelerinin onUne COVID-19 igin bilgilendirici afig asrlmalr ve
veya en az%o70 alkol iigeren kolonya bulundurulmalrdlr.

el antisepti[i

4) lvli.igteri ile eltemasr (tokalagma) yapllmamalrdrr.
5) I-layvan satrg alanlarrnda maske takrlmalrdrr. Maske nemlendikge ya da kirlendikge
yeni bir maske ile degigtirilmelidir. Yeni maske takmarlan once ve sonra el antisepti[i
kullanrlmalrdrr.

6) liatrcr srk srk elini yrkamalr veya el antisepti!,i (rizellikle her para odemesinden sonra)
kullanmalrdrr.
7) Iiatrcrlann geoeledikleriyerde yataklararasr mesafeienaz I metre olarakkonulmalrclrr.
difer satrg tinitesinde olanlarla temas etrnemelidirler.
D. Szrtrga Sunulan Hayvanlar igin Allnmasr Gerekenr Onlemler
Ulkemizde ha.yvanlardan bulagan zoonotik hrastalrklar oldukga 'yaygrndrrr. Zoonotik

Satrg tinitesinde bulunian satrcrlar,

korunmak amacryla;
Tarrm ve Orman BakanlrIr Grda ve Kontrol Genel Mi.idi.irli.i[i.i tarafrndan yayrnlanan
"202011 s;ayrlr Hal"van Hastalrklarr ile Miicadele ve Flayvan Hareketleri l(ontroli.ji Genelgesi"
ve Cumhurbagkanlr[r tiDiyanet Igleri Bagkanlr[r) taraflndan yayrnlanan "Kurban Hizmetlerinin
Uygulanrnasrna Dair 1'ebl i$" hiikiirn lerine uygun hareket ecl i I mel idir.
E. Hayvan Kesinn Yerleri/Kesimhanelerde Ahnmasr Gereken dnlemler
Kurban Bayranrr stiresince, ozellikle bayramrn birincive ikinci gtinii fazla saytda kurb,an
kesimi talebi olmaktarilr. Yerlegirn birimlerinde bulunan kr:simhaneler bu talebi l<argtlamalcta
yetersiz l<alabilir, bu yetersizlik veya fazla kesirn talebi. kontrolsiiz ve hijyenik olmay'an
kesimlerin yaprlmasrna, ayrrca kontrolsiiz kesim yaprlan yr3p[spin oniinde kurallana u)'mayan.
kontrof edilemeyen. s;osyal mesafeye uymayan bir kalabillrk olugumuna yol agacaktrr. lBu
amagla klurban Baynamlarrnda il ve ilge Kurban Ilizmetleri Komisyonlannrn belirlediIi
alanlarda hayvan kes;im yerleri olugturulmaktadrr. Hayrran kesim ye,rleri/kesimhanelerde
kontrofsiiz kalabalr[r cjnlemek ve hastalrk bulagma riskirri azaltmak igin alrnmrast gereken
onlemler;
1) K,lsim yaprlacak yerler onceden planlanmalr, belirlenmell, standaftlan kontrol edilmeli
ve yetki lerndirilmelid ir.
hastalr klardan
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2) Hal"van l<esim yerleri/kesimhanelerin oniine CIOVID-19 ile ilgili bilgilendirme afigleri
asrlmalrdrr.

3) il, ilge ve difer yerlegim birimlerinde, kesim st:rnrlartlanna uygun mevcut hayvan kesim
yerleri/kesimhanelerin (hayvan satrg yeri hayvan kesirn yerleri/kesimhanelei, belediye
mezbahalart, ozel hayran kesim yerleri/kesirnhaneler) bayram siiresince ar;rk olmasr ve hizmet
vermesi sa$lanmalrdrr
4) Hayvan kesim yerleri/kesimhane bulunmayan rilge veya yerlegim birimlerinde yetkililer
standartlara uygun mobil hayvan kesim yerleri/ kesirnhaneler olugturrnalr, kesim yaprlan
yerlerin ve gevresinin temizligi igin onlemler alrnmalrrCrr.

5) Hayvancrlrk igletmelerinin (10 hayvandan fazla kesim yapanlar) olugturduklan kesim
yerleri i l g i l i kurum lar tarafr ndan yetki lendi ri l mel i ve dlenetlenmel idir.
6) Kontrolsi.iz ve yetkilendirilmemig kigi veya organizasyonlann kesim yapmalal
onlenmelidir.

7) Hayvan kesinr yerleri/kesimhanelerde gcirev T,apacaklara: lcasaplara, temizlik
gdrevlilerine ve yoneticilere onceden COVID- l9 konr-rsunda egitim verilmelidir.
8) Hayvan kesim 'yerleri/kesimhaneler oniinde kalabalrk olugumunu onlemek igin kesim ler
randevu i le yaprlmalldrr.
9) Hayvan kesim yerleri/kesimhaneler cjni.inde bel<leyenlerin sosyal mesafeye uymalan ve
maske takntalarr sa$lanmal rdlr.
l0)Kasaplar; su gegirmeyen onltik, maske, eldi.ven, s;u gegirmez gizme kuLllanmalrdrr.
Kasaplarrn gorev yaptrklan siire igerisinde hijyen kurallarr ve COVID-19 ile il5lili alrnmasr
gereken tedbirlere uymalart saflanmalr ve kesim srrasrnda l<ullandlklan giysi, eldiven, maske
ve ekipnranlarrn kirlilik olugmasr durumunda veya belirli aralrklarla de[igtirilmesi
saflanmalrdrr. Her kesimden sonra kesim aletlerinin te:mizlenmesine dikkat edilmelidir.
F. Lavabo ve Turyaletlerde Ahnmasr Gereken Onlenrler
1) 1'uvaletlere el ytkama ve maske kullanrmr ile ilgili afigler asrlmalrdrr.
2) 1'uvaletlere tek kullanrmlrk kAprt havlu ve tuvalet k6!tdr konuh:nalrdrr. Hava ile el
kurutma c thazlar t gal gtrrr I mamal tdl r.
3) 'l'uvaletlerde s;tvt sabun bulundurulmalr ve devamlrlr[r sa[lanmalrdrr.
4) ltntiseptik igeren sabuna gerek yoktur
5) 'l'uvaletlerdeki su ve sabunlar miimkiinse fotoselli olmalrdtr.
6) 1'uvaletlerin pencereleri agrk tutulmalrdrr.
7) l,avabo ve tuvaletlerin temizligi srk srk yaprlnralrdrr'. Tuvaletlerin dezenfelcsiyonu igin
I / | 0 sularrdrrt lm rg gama$rr suyu (Sodyum h ipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullan rlmalrdrr.
8) l'emizlik yaparn personelin trbbi maske ve eldjiven kullanmasr saflanmalrdrr. Temizlik
sonrasrndir personel maske ve eldivenlerini grkanp gdp kutusuna atmalr, elh:rini en irz20 sani'ye
boyunca su ve sabunla yrkamalrdrr.
r
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