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İLGİ : 26.06.2020 tarih ve 31 l67 sayılı Resmi Gazete Tebliği.

Komisyonumuz kaymakamlık makamında 0710712020 larihinde saat 10.00' da Emirdağ
Kaymakamı Abdüssamed KILIÇ ın başkanlığında, Belediye Başkanı Serkan KOYUNCU . İlçe
Müftüsü Aytekin AKÇİN, Toplum Sağlığı Merkezi Müdür V. Uzm. Dr. Kutlu TEBERİK, İlçe
Tanm ve Orman Müdürü Halil İbrahim KOKU. Türkiye Diyanet Vakfı Muvazzaf Elemanı Mehmet
YAZICI'nın kahlımıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır.

0|- 26.06.2020 tarih ve 3 1 167 sayılı Resmi Gazete yayınlanmış olan 2020 Yılı Kurban
Hizmetlerinin Uygulamasına Dair Tebliğ doğrultusunda, bütün kurum ve kuruluşlar üzerine düşen
sorumluluklan titizlikle yerine getirmelerine.

O2-Emirdağ Merkezinde Menderes Müallesi Bayat Yolu üzeri "hayvan pazarı" kurban safiş
yeri olarak kullanılacalçtır. Kurbanlık hayvan sahş yerlerinin tebliğ doğrultusunda, etrafi çevrili,
halwan girişi ve çıkışlarının kontrol edilebileceği, yetiştirici, satıcı ve diğer vatandaşların sosyal
ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hazırlanmasına, şartları uymayan yerlere satış yeri izni
verilmemesine,

03-İlçe Tanm ve Orman Müdürlüğü ve llçe Belediye Başkanlığınca kendi görev sahalarına
giren ve " Kurban Hizmetleri Komisyonunca" belirlenen kurbanlık hal.van satış ve kesim yerlerinde
kurbanlık hayvanların belge ve sağlık kontrollerinin yapılması için yeterli sayıda
resmi/belediye/serbest veteriner hekim belediye zabıtası ile din görevlerinden oluşan "kurban
kontrol ve denetim birimi" kurulmasına, belirlenen denetim birimi ile ilgili bilgileri kurban satış
yerlerinde görüniir bir şekilde halkın erişimine sunulmasına,

O4-Kurbanlık hal.van satış yerlerinin olası hastalık riskine karşı Beledimize bağlı temizlik
birimince her gün temizlik ve dezenfeksiyonun yapılması, Girişlerde el entiseptiği kullanılmalı,
Ateşi ve solunum sıkıntısı olan ve COVID -19 tanısı olanlar hayvan salış alanlanna girmemeli,
hayvan satış alanlarında maske takmalı, pazarlıkta el teması (tokalaşma) olmaması, Satış yerinde
mesafe kuralına uyulması, Satış alanlarında vatandaşların uzun süre kalmamaları için uyarılmah,
Meydana gelebilecek muhtemel bir salgın hastahğa karşı ve COVID -19 nedeniyle dikkat edilmesi
kurallar hatırlatılır, COVID-l9 ile ilgili bilgilendirici tabelalar halıan satış ve kesim yerlerine
asılmalı İlçe Belediye Başkanlığınca, COVID -19' dan korunma önlemleri duyurusu ( EK:1) belirli
yerlere asılması.. karantina yerlerinin belirlenmesine ve kurban bayramından en geç l5 gün önce
İlçe Tarım ve Orman Müdtirlüğüne bildirilmesine, karantina alanı olarak belirlenen yerlere
"KARANTNA" ibaresi yazılı levhanın görülebilecek bir yere asılmasına, kontroller esnasında
hastalıktan şüpheli hayvan tespit edildiğinde zabıta eşliğinde bu hayvanlann karantinaya
alınmasına,

05-Belediye tarafindan belirlenen Kurban kesim yerlerinde, sağhk kurallarına, hijyenik
şartlara (El entiseptiği, maske ve mesafe kurallarına uyularak) ve dini kurallara uyulacak ve
halvana eziyet, işkence yapmadan kesilmesi sağlanacaktır.

06-Kasaplar tarafından kwban derilerinin yaralanmadan yüzülmesine çalışılacak ve zayi
olması önlenecektir. Toplu kurban kesimi yapılan yerlerde kesilen hayvanlardan oluşacak ahklar
herhangi bir kirliliğe neden olmadan bir arada toplanması, çöp döküm sahasına taşınması üzeri
toprakla kapatılması sağlanacaktır.

07-Kendi imkAnlarıyla kurban kesen vatandaşlanmız, kurban atıklannı çöp bidonlanna ve
kanalizasyona atmayacaklar ve poşetlere koyarak, çöp toplama araçlarına teslim edeceklerdir.

08-Kurban Bayramı gi,inlerinde denetim Belediye Zabıta görevlilerince yapılacaktır.
O9-Kurban Hizmetleri komisyonunca belirlenen yerler dışında, uygun olmayan cadde ve

sokak gibi yerlerde kesim yapanlar, Belediye Zabıtalarınca tespit edilerek 2872 Sayılı Çewe
Kanununun ilgiti maddeleri gereğince ceza uygulanacaktır. (Madde 20ls Umuma açık yerlerde her
ne şekilde olursa olsun çeweyi kirletenlere (35l TL) idari cezalar verilir.)

l0-Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince, ilgili uzman kişilerden de faydalanarak, kurban
kesimi konusunda ihtiyaç hali9de ehliyetli kasap yetiştirme kursların dtizenlenmesine,/ N^1 \



ll-Kurban kesim belgesi olmayan veya usulüne uygun olmayan şekilde kesim yapanlar,
Belediye Zabıia|annca tespit edilerek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirilecek ve 5199
sayılı Halnıanlan koruma kanununa göre işlem yapılacaktır.

l2-Kurban kesim yerlerinde oluşabiIecek kazalara (yaralanma) karşı, Sağlık Grup
Başkanlığınca acil yardım tedbirlerinin alınması sağlanacaktır.

13- Resmi Gazete Tebliğdeki şartlan taşıyanlara İlçemize geçişine izin verilmesi, taşımayan
kuıbanlık halvanlann geçişine izin verilmemesi. Kurban olarak kesilen sığır cinsi hayvanlann Gıda
Tanm ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşılaıı yapılmış ve kimlik sistemine kayıtlı
olanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurban satış yerine
getirilmemesi, getirildiği takdirde halkımız tarafindan tercih edilmemesi, kurban satış yeri dışında
alım satım yerlerinde de aynı hassasiyetin gösterilmesi, gebe ve damızlık hayvanların kurban olarak
kesilmemesi.

l4-İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından uygun görülen kurban satış ve kesim
yerlerinin adres ve telefonlarının kamuoyuna duyurulması için Emirdağ Kaymakamlığının Emirdağ
İlçe Müftillüğiinün. Emirdağ Belediyesinin. İlçe Tarım ve Orman Müdiirlüğünün. İlçelerdeki ilgili
kuruluşların Web sayfalarında yayınlanmasına, baslntn bilgilendirilmesine, muhtaılık ve cami ilan
panolanna asılmasına,

l5-Kesilen hayvanlarda insan tüketimine sunulmayacak bir hastalık çıkması durumunda
kesilen hayruanlann tiiketimine izin verilmeyerek İlçe Belediye ekipleri tarafından veteriner hekim
nezaretinde usulüne uygun şekilde imha edilmesi,

l6-İlçe ve Mahallelerde ruhsatlı hayvan park, Pazar, panaytr ve borsa dışında yerlerde
hayvan alım satımlannın yasaklanmasına İlçe Belediye Başkanlıkları Zabıta birimleri tarafından
sorumluluk alanlanndaki ruhsatsız halvan satış yerlerinin faaliyetlerine son verilmesi ve bu yönde
gereken tedbirlerin alınmasına,

l7-Kurban kesimiyle ilgili olarak kasaplann alacağı azami ücret:
Büyükbaş hayvan için : 300.00 TL
Küçükbaş halwan için : l25.00 TL geçmeyecektir
l8_Kurban kesim hizmetleriyle ilgili kararlar, Belediye İlan, llatıatli Basın aracılığı ve

Müftülüğümüzce Web sitelerinde ve cami ilan panolanna asılmak suretiyle duyurulması
sağlanacaktır. Oİ./ 0İ/2020
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