
2019 YILI RİZE iL KURBAN HiZMETLERi KOMİSYON KARARI

Karar Tarihi : 08.07.2019
Karar No : l

l l Ağustos 2019 Pazar giinü idrak edeceğimiz Kurban Bayramı dolayısıyla 2019 Yılı
Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ gereğince Valiliğimizin 08.07.2019 tarihli ve
46283967 -212-890 sayılı onayıyla kurulan Rize İl Kurban Hizmetleri Komisyonu Vali Yardımcısı
Ahmet DALKIRAN başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda 08.07.20la Pazartesi günü saat
l5.00'te toplanarak ibadet amacr ile kurban kesecek olan vatandaşlanmızrn bu dini vazifelerini ifa
ederken kurbanlannı dini hükiimlere, sağlık şartlarına, hayvan haklarına ve çevre temizliğine uygun
bir şekilde kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmak, kurban satılacak ve
kesilecek yerleri ve alınacak tedbirleri belirlemek amacıyla aşağıdaki kararlar alınmışür;

1. Rize Belediyesine ait olan ve Boğaz Mahallesi Vadi Caddesi No:7l Merke/RİZE adresinde
bulunan Çok Katlı Hayvan Pazarının Kurban Satış Yeri olarak belirlenmesine,

2. Aynca İlçelerde hazırlanan Kurban
Valiliğimize bildirilmesine,

satış ve kesim yerlerinin İlçe Kaymakamlıklannca

3. Kurban Satış Yeri olarak belirlenen Çok katlı Hayvan Pazannda hastalıklı halvanlar için
karantina bölgesi olarak ayrı bir yerin tespit edilmesine,

4. Trafik kazalarını önlemek amacıyla alınması gereken trafik, güvenlik, emniyet ve diğer tedbirlerin
Belediye Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınmasına,

5. Kurban satış yerine giriş yapacak hayvanların kulak küpelerinin, pasaportlarının ve hayvan sevk
belgelerinin Tarım ve Orman İ| Müdürlüğü ile Rize Belediyesi elemanlarınca incelenmesine ve
kurbanlık hayvanların sağlık yönünden tetkik edilerek mani bir durumun olup olmadığının veteriner
hekimlerce kontrol edilmesine,

6. Rize İl Merkezi, Belde ve Köyleri için Boğaz Mahallesi Vadi Caddesi No:7l Merke/RİZE
adresinde bulunan Çok Katlı Hayvan Pazarının Kurban Kesim Yeri olarak belirlenmesine,

7. Belirlenen kurban kesim yerinin dezenfekte edilebilir, zemininde su birikmeyen, ışıklandırma ve
havalandırma imkanı o[an, dini ve hijyenik şartlara uygun, yetiştirici-satıcı-alıcı-görevli personel-
kasap ve yardımcı ile vatandaşlann sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak yerler (internet, su, elektrik,
tuvalet, kapalı oturma yerleri, otopark, mescit v.s.) dikkate alınarak Rize Belediyesince oluşturulması
ve denetIenmesine,

8. Kurban kesim ücretlerinin büyükbaş hayvan için 450,00 i,, küçükbaş halvan için 200,00 b olarak
belirlenmesine,

9. Belirlenen yer dışında anayol ve caddeler üzerinde, kamuya açık alanlardaki park ve bahçelerde
kurban kesilmesini önlemeye yönelik denetimlerin emniyet, sağhk, tarım orn.ın, çevre şehircilik ve
belediye zabıta ekiplerince yapılmasına ve gerekirse ceza uygulanmasına,

t0. Özet mütkünde kurban ke
sağlık şartlarına ve çevre temizliğ
getirmeleri hususunda Müftiilükl
çukura gömülmesine,

smek isteyenlerin bunu ibadet şuuru ile yaparak dini hükümlere,
ine uymalaıına. hayvanlara eziyet etmeden dini vazifelerini yerine
erce bilgil'endirme ılmasına ve kurban atıklannın derin bir
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l1. Hayvanlara kötü davranılması, aç ve susuz bırakılması, aşırı soğuk veya sıcağa brakılması,
bakımlarının ihmal edilmesi ve kesin olarak öldüğü anlaşılmadan vücutlara müdahalede bulunulması
yasaktır. Bu yasaklara uymayanlara ceza uygulanmasına,

12. Kurban satış yerinin bayramdan 15 giin önce hazır hale getirilmesine, Halııan satışlannın 27
Temmuz 201 9 tarihinden itibaren başlatılmasın4

13. Kurban satış ve kesim yerinde gerektiğinde müdahale için Sağlık Müdürlüğtince tam
donanımh bir ambulansın ve sağhk ekibinin hazır bulundurulmasına,

14. Kurban satış ve kesim yerindeki atıkların insan sağlığı ve çevre temizliğini olumsuz yönde
etkilememesi ve kötü göriıntünün önlenmesi için Rize Belediye Başkanlığı. İı Sagıık Müdürlüğü,
Çevre ve Şehircilik İl Vtidt-ırlt-ıgtl ve Tarım ve Orman İl Vudtirltıgtı tarafindan gerekli denetimlerin
yapılmasına ve söz konusu atıkların günlük olarak Rize Belediyesi ekiplerince kaldırılmasına,

15. Belirlenen kurban kesim yerinde halkımıza dini bilgi vermek, niyet ve kurban duası
yaptırmak iizere İl Müftülüğünce yeterli sayıda din görevlisinin bulundurulmasrna,

16. Kurban satış ve kesimlerinin tamamlanmasından sonra, bu yerlerin Rize Belediyesi tarafından
temizlenmesine,

17. Kurbanlık hayvanlar tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla
Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak kullanıma açılan "HaySag" isimli küpe sorgulama mobil
uygulaması üzerinden küpe numarası girilerek hayvanlann ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerinin
sorgulanabileceği konusunda vatarıdaşların bilgilendirilmesine, veri tabanr ile ilgili intemet alt
yapısının Rize Belediyesince sağlanmasına,

18. Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanlar için veteriner sağl* raporu düzenlenmeden önce
kulak küpe numaralan TÜRKVET'ten mutlaka kontrol edilerek halwanların veri tabanındaki
bilgileriyle uyum gösterip göstermediğinin kontrol edilmesine,

19. Belde ve Köylerde kaçak kurban satış ve kesimi olaylarının önlenebilmesi için İl Jandarma
Komutanlığı ile Tanm ve Orman İl Mtldtlrltigtl ekiplerinin koordineli olarak diizenli denetim
yapmalanna,

20. Kurban satış ve kesim yerleri ile alınan diğer kararların müalli basın yayın organlarından,
radyo ve televizyonlardan, camilerde vaaz ve hutbelerden, 22.07.20|9 tarihi itibariyle ilgili
kurumların web sayfalanndan ve diğer iletişim yollarından faydalanılarak halka duyurulmasına,

2|. Halk Eğitim Merkezi Müdiirlüğünce İt Müftütüğü ile işbirliği yapılarak "Kurban Kesim
Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu" düzenlenmesine ve başanlı olanlara bitirme belgesi
verilmesine,

22. Kurban satış yerine hayvan getiren vatandaşların kimlik bildirimlerinin Il Emniyet
Müdürlüğünce yapılmasından sonra Rize Belediye Başkan[ığınca kendilerine satış izni verilmesine,

23. Kurban olarak kesilen sığır cinsi hayvanlara ait kulak küpe veya pasaportlaıın, kesim
yerlerindeki görevliler, muhtarlar, din görevlileri, belediye zabıta memurlan ve diğer yetkililer
aracılığlyla 26.08.2019 Cuma giinü mesai bitimine kadar Tarım ve orman İı Mtidtir|tigiıne tesıim
edilmesine ve bu hususun vatandaşlarımız4, duyu rulmasına. ayrıca Diyanet İşleri Başkanhğınca

na. |ğ ve keslm yerlerine asılmak-astırmakgeliştirilen duyuru metnini ilan panolarıyla ve
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24. Rize Belediyesi ve komisyonca koordineli olarak kurban satış yerlerine küpesiz, iki yaşını

doldurmamış ve gebe olan büyükbaş hayvan ve dişi düvelerin girişlerinin önlcnmesine.

25. Kurbanlık hayvan satış yerinin Rize Belediyesince her gün sabah ve akşam olmak üzerc iki kez
usulüne uygun olarak temizlcnmesine ayrıca etkin dezenlcktan kullanılarak dezenf-ektc edilmesine.

26. Büyükbaş hayvan sevklerinde Şap ve LSD aşısı yaptıımış olma şartı aranır. Büyükbaş
hayvanların şap hastalığına karşı aşılanıp aşılanmadığı kayıtlar ve aşılama makbuzları ile kontrol
edilerek veteriner sağlık raporunun ilgili bölümüne şap aşısının yapıldığı tarİh, aşının scrİ numarası.

aşılama_serumlama makbuİunun tarihi ve scri numarasının yazılıp yazılmadığının 'l'arım ve Orman İl

Müdürlüğünce denetlenmesine,

27. kurbanlık olarak scvk edilecek koyun ve keçi türü hal,ı,anların hayatları boyunca en az bir kcz

PPR aşısı ile aşılanmış olmaları gerekmcktedir. PPR aşl uygulanıalal,ı üzerinden 2l gün geçmeyen

küçükbaş hayvanların nakillerine yeterli koruma oluşmaması nedeniylc izin verilmez. Kurban[ık

olarak sevk edilecek koylın ve keçi türü hayvanların şap aşısı yaptırılmış olup olmadığının 'farım ve

Ormancıhk İl Mtidürüügtlnce denetlenmesine,

28. Hasta veya ölen hayvanların itlaf ve gömülmesi işlemlerinin yapılması icab ettiğinde 'I'arım

orman il Müdürlüğünün koordinasyonunda Rize Belediyesi ve Rizc İl Özel İdarcsi tarafından gcrekli

araç-gereç ve personel temininin sağlıınmasına,

29. Cezai hükümler:
1_ ilgili mevzuat ve Kurul/Komisyon Kararlarına aykırı hareket edcnler hakkında aşağıdaki

cezai işlemler uygulanır:
a) Kurban satış ve kurban kesim yerlerinde; Karar. Yönetmclik. Tebliğ, Kurul, Komisyon

Kararları ve 2872 sayıh Çevre Kanunu hükümleri kapsamında çevrc kirliliğinin önlenmesi için dikkat
edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim planı çerçevcsinde denetim

yapılır.2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesinde yer alan hususlara aykırı hareket edenlcrden;
l) Park. bahçe, cadde. sokak, bina önleri. meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile

kesimine uygun olmayan ycrlerde bu tür faaliyetterde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda
gerekli önlemleri almayanlara Çevrc Kanununun 20 nci maddesinin (s) bendi gercğince 2tl7t,

2) Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlcm almadan kurban

atıklarını toprağa veren tesislere ise Çevre Kanununun 20 nci maddesinin f) bcndi gereğince

toplu kesimler için 72.197 f_,. bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 1.794 f, cezai işlem aynı

Kanunun 24 üncü maddesi kapsamında uygulanır.
b) Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kcsİminden sonra

kan, atık ve iç organları sokak. caddc ve parklarda bırakanlara. yetkili birimlercc gerekli yasal

yaptırımlar uygulanır.

ü 241612004 tarihli ve 5199 sayıh Hayvanları Koruma Kanununun l2.nci nıaddcsinin birinci

fikrasına göre; hayvanların kesilmesi; dini kuralların gcrektirdiği özel koşullar dikkate alınarak

hayvanı korkutmadan, ürkütmcden. en az acl vcrecek şckilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulünc

uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. Bu
hiikti-ıere aykırı hareket edenlere hayvan başına 1.255 b idari para cezasr uygulanır.

ç) 51-99 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fikrasına göre "Dini amaçla kurban kesmek

isteyenlerin kurbanlarını dini hükümlere. sağlık şaıllarına, çcvre temizliğine uygun o1arak, haYvana en

az acı verecek şekil<1e bir anda kesimi. kcsim yerleri, ehliyetli kcsim yapacak kişiler vc ilgili diğcr

hususlar Bakanlık. kurum ve kuruluşların görüşü alınarak, Diyanet İşleri l}aşkanlığının bağh olduğu
elikle beliılenir." h unc aykırı harekct edenlere hayvan başına 3.150Bakanhkça çıkarılacak 1,,önetm

t, idari para cezası uygulanır. .'§ c
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d) 5l99 sayılı Kanunun l4 üncü maddesinin birinci flkrasının (a) bendine göre: hayvanlara
kasıtlı olarak kötü davranmak, acrmasız ve zalimce işlem yapmak. dövmek, aç ve susuz bırakmak,
aşın soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmck, fiziksel ve psikolojik acı çeklirmek
yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 625 L idari para cezast uygulanır.

e) 5l99 sayılı Kanunun l4 üncü maddesinin birinci tlkrasının (e) bendine görcı kesin olarak

öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücullarına müdahalede bulunmak yasak olup bu hükmc aykırı
davrananlara 625 L para cezası uygulanır.

2- Birinci tikrada yer alan cezai işlemler İçişleri Llakanlığı, ]'arım ve Orman Bakanlığı. Sağlık
Bakanlığı ve Çevre ve Şehircitik Bakanlıklarının ilgili birimleri ile belediyclerce uygulanır.

30. Kararın ilgili kurumlara gönderilmesine ve kurumların web sitelerinde yayınlanmasına.

31. Kurban Hizmetleri Komisyonu Sckretarya hizmetinin iü vtıftiiıtıgti tarafından yürütülmosinc

ve 20l 9 Yılı Kurban l,Iizmetlerinin Uygulamasına l)air tebliğ vc kararların uygulanmasına oy

birliğiyle karar vcrilmiştir.
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