
T.C.
TURGUTLU KAYMAKAMLlGI

İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : 76323212-899-E.1643
Konu : Kurban Kesim Yerlerine

Yönelik Tedbirler

ACELE
06/07/2020

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına

İlgi: Manisa Valiliği Özel Kalem Müdürlüğünün OL.07.2020 tarih ve 11491 sayılı yazısı.

Manisa Valiliğinin ilgi sayılı yazısı ekinde alınan İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel
Müdürlüğünün 30.06.2020 tarih ve 10499 sayılı olan "Kurban Kesim Yerlerine Yönelik
Tedbirler" konulu emir yazısı ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu emir yazının hassasiyetle incelenerek uygulamada herhangi bir aksaklığa
meydan verilmemesi hususunda;

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

Ali YILMAZ
Kaymakam

Ek: Emir Yazı (2 Sayfa)

Dağıtım:
Gereği:
Turgutlu Belediye Başkanlığına
Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığına
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne
Turgutlu İlçe Müftülüğüne
Turgutlu İlçe Sağlık Müdürlüğüne
Turgutlu ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne

Bilgi:
Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanlığına
Turgutlu Ticaret Borsası Başkanlığına
Turgutlu Esnaf ve Sanatkarlar Odası
Başkanlığına

- ..•.;

*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.r:ov.tr/EvrakDor:rulama adresine
girerek (aPumyx-tlLOxQ-Xl/352-5u4DNW-J705cw7 k) kodunu yazınız.

Turgutlu Kaymakamlığı ilçe Hükümet Konağı
Telefon No: (236)313 26 06 Faks No: (236)313 29 62
e-Posta: turgutlu@icisleıi.gov.tr İnternet Adresi: http://www.turgutlu.gov.tr

Bilgi için: Ahmet DERi
Memur (S)

Telefon No:
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T.C.
İÇişLERİ BAKANLlGI

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı : g9780865~153~EJ0499
Konu: KurbanKesim Yerlerine Yönelik Tedbirler

ACELE
30/06/2020

Manisa ValiHgine
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Tüm Dünya'da etkisi görülen Covid-19 salgmırun.toplum sağlığı ve kamu düzeni
ayısından oluşnırdıığurjskiyörretebilmek adına hayarınher alanına yönelik tedbirlerSağlık
Bakanlığı ye KoronavirtisBUiııı Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızm talimatlan
dcğnıltusundaalmmakta ve uygulanmaktadır.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, .salgınla mücadelenin genel
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kıırallarının yanı sıra her bir faaliyetalanı/iş kolu
içinalınması gereken önle1ll1er ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde
faaliyetlerin sürdürülmesisağlanmaktadır.

Bu çerçevede, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle gerek hayvan satış gereksekurban
kesim yerlerindealınacak tedbirler ile bu yerlerdekiçalışan ve müşteriler için uyulması
g~reken kurallar, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca "Kurbaiı Bayramı ve
Öocesinde Hayvan Satış Yerlerine Yönelik Alınması Gereken Onlemler"beHrlenmiş;
Cumhurbaşkanlığınca (Diyanetİşleri Başkanlrğrj haaırtarran "'2020 Yılı Kurban
Hizmetlerinin Uygu/cmmasıru:i Dair Tebliğ" 26.06.2020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanrmştır;

Vali veKaymakamlarıpıızca;ektehir örneği gönderilmekte olan Rehber ve Tebliğ
doğrultusunda. 3L07~2020~ 03.08.2020 tarihterinde hep birlikte idrak edeceğimiz Kurban
Bayramı sırasında özelliklekurban satiş yerlerinde oluşabilecek ycğunluk/kalabahkların
Covid~19 salgını sürecinde halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek
amacıylaaşağıdaki usul ve esasların uygulanmasırun uYf,'lll1 olacağı değerleridirilmektedir.

1. İl vetiçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim
yerlerinin günlUk kesim kapasitesibilgisi 20.07.2020 tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları
kullanılarak kamuoyuaa duyutlılııeakhr,

2 • Kurban k<:ısimyeri olarak belirlenen yerlerin işletmecileri/sorumlulan kurban
kes~Jecek,b~r b~r.g:ti'n .için o~:ı,~tun:caklarıı;a.11.devulu kesim bi lzisirıl içeren lisıeyi kurban
kesım yerının girişıode ve görülebilecek şekilde asacaktır. Ayrıca kurban kesim yerlerının
i~le~eciteri/sor~tnlula,n tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu
bilgisikurban kesim yerınden hızmet alacaklara SMS yoluyla bildirilecektir.
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'"Bu belge elektronik imzalıdır, imzalr Suretiilin aslını görrnek için llttps:/AfJVl.:e-iÇİA·/eri.gm"lrIEJ!rJJJ;l2ogrlılmıı.Q adresine
girerek etA 7zW\.I-Z5GbE7 -3LRr! cı-G! sSar-TI 15L+1)16) kodunu yeznnz,

KaI""klıooI'CMalıailesi, i\t:ıtii(l:!l"lvıır~ No:l!!1 Çııııbyı;'Aıılııa 066&0
Tel,mn No: (:iJlı422 42 83 Dilbili: 4283 - 4285 Fa"" No:' (31214 ı7 93 S6
e-Posta; .S'P!®c;ilcıi.ııuY'ıf Imroıcı Au.v.i; lıuJll!:i/wwwiçiıilcp.gov.td.i!.l!:rid1!ım

Bilgi için: Önıcrl'"nık ABAY
jçişkı:i {}mıııru

Tc.~fooN();



3. Kesim. işlemlerinin Bayramın ilk gününde yoğunlaşmamaaı için gerekli tedbirler
almacaktır. Kesimyerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün olduğunca
Bayramın üç-gününe eşit sayıda randevu verilecek şekildeplanlaeacaktır.

4. Kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumlulan 30 Temmuz 2020 Arefe günü
Kurban Bayramının birinci günü için oluşturulan rarıdevu bilgisini; 31 Temmuz 2020
tarihinde Bayramın ikiqcigünijiçin cluşnırulanrandevu bilgisiı~i;) Ağustos 2020 tarihinde
bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini IIlIIçe Kurban Hizmetleri
Komisyonuna bildirecektir.

5. Kesim yerlerinegelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak arnacı
ilehissesalı.ipıeri dış.m.dakimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesiteşvik edilecektir.

6. Her kurban için hisse başına parçalama işi kurbanı kesen veya parçalama işlemi için
görevlendirilen kasapikurban kesim elemanları tarafından yapılacaktır.

7. Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi
yapmasına müsaade edilmeyecektir. Kurban salıipleri tarafından kurban parçalanacaksa en
fazla üç kişinin maske ye· L,Smetrelik mesa fe kurallarına uyarakparçalama işlemini
yapmasına müsaade. edilecektir.

8. Kıırba» kesim yeriolarak belirlenen yerlçr dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden
olacak şekildeyolkenarlar~, park ve bahçeler. dere yatakları gibi yerlerde kurban
kesilmesine kesinliklemüsaaele edilmeyecektir.

Bu kapsamda;
Valilik/KaY1l1akamhklarımızca hayvan satış yerleri ve kesimhanelerde ekte gönderilen

Tebliğ, Rehber ve yukarıda belirtilen kurallara göre satış/keshnyaprlmesi için Umumi
HıfzıssıhhaKanuımııun 27 nci.ve 72 nci maddeleri uyarınca İl ve Ilçe Kurban Hizmetleri
Komisyenları ile işbirliği içinde gerekli kararlarınalınması,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtildiği
çerçevedeeksiksi.z bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, Genelgemiıle getirilen
kurallarçerçevesinde derıetimlerin yapılması, tedbirlere uyrnayanlarla ilgili Umumi
Hıfzıssıhh» Kanununun 282 noi maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, konusu suç
teşkileden davranışlara ilişkin Türk Ceza.Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli
adli işlemlerin başlatılması hususunda;

Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.
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Süleyman SOYLU
Bakan

Dağıtım:
Gereği:
8 i İl Valiliğine
Emniyet Genel Müdürlüğüne
Jandarma Genel Komutanlığına

Bilgi:
Cumhurbaşkanlığına
Çevre ve Şehireilik Bakanlığına
Sağlık Bakatılığına
Tarım ve Orman Bakanlığına
Ticaret Bakanlığına

"Bu belgeelektronik imzalıdır, imzalı suretinin aslım görmek için !.ıl!Jı>:;l/wII'w..it-ip's/eri,gvv.trIEvmkOogFu/ama adresine
girerekCL47zWu-E5GbE7-3LRt:/q-G!s.Sar ...TII5L+m8) kodunuyazıruz,
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niıgiiçin: ö.- Fani!< ABAY
fçiş~ thınMl

rojelboNo:


