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İlgi: ZSlOa/2020 tarih ve 31167 sayılı 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair
Tebliğ.

2020 yılı Kurban Bayramında ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşlarrn,
kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesebilmelerini
sağlamak amacıyla, kurban satılacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak
kişilerin eğitilmesi ve bu konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirlerin alınması ile ilgili
şartların düzenlenmesi için "Kaynaşlr Kaymakamlığı Kurban Hizmetleri Komisyonu"
|0.07.2020 tarihinde İlçe Kaymakamı Cemal DEMİRYÜREK başkanlığında toplanmış olup,
ilgi Tebliğ ile bir önceki yıl alınan kararlar Komisyonca yeniden okunarak detayları
görüşüldükten sonra, bu yılki Kurban Hizmetleri ve alınacak tedbirler görüşüldü;

A- GENEL HUSUSLAR:
1- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili

Yönetmelikler ile 26 Haziran 2020 tarih ve 3l 167 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış
oları2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ doğrultusunda, bütün
kurum ve kuruluşların üzerine düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirmelerine,

2- Kurban Hizmetleri sekretarya görevinin Müftülükçe yürütülmesi ve sekreterya
hizmetlerinin gerçekleşmesi için Müftülük V.H.K.İ. AbdulvahapKuRuoĞLU'nun
görevlendirilmesine,

3- İlçemizde satış yeri bulunmamakta olup, Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafindan
uygun görülen kurban kesim yerlerinin adres ve telefonlarının kamuoyuna duyurulması
için, Kaynaşlı Kaymakamlığının, Kaynaşlı İlçe Müftülüğünün, Kaynaşlı Belediyesinin,
İlçe Tarım Müdürlüğünün Web sayfalarında yayınlanmasına,

4- Kurbanlık ile ilgili her sene kurbanın kaçırılması, yakalama esnasrnda çevreye zarar
verilmesi, gerek kurbanın gerekse vatandaşların yakalama esnasında eziyet ve
yaralanmalara maruz kalınması gibi sıkıntıları önleme çefçevesinde Belediye zabıta
ekiplerinden faydalanılmasına,

5- Kurban bayramında erken yaşta dişi buzağı, süt danası ve ileri gebe damızlık
hayvanların, dişi koyun ve keçilerin kesiminin yasak olduğunun ilan edilmesine,

B_ KURBAN KESİM YERLERİ İr-,rc ALAKALI HUSUSLAR:
6- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün

02.07.2017 tarih ve E.1355l17 sayılı tamim ve emirleri ile 2020 Yılr Kurban
Hizmetlerinin Uygulanmaslna Dair Tebliğ hususunda:Kurban kesim yerleri dışında,
mezbahane, bahçe, köy meydanı gibi yerlerde - şahısların kendi müsait bahçeleri hariç
olmaküzere- kurban kesiminin yasaklanmasına,

7- Belirlenen kurban kesim yerlerinin günlük kesim kapasitesi bilgisi 20.07.2020 tarihine
kadar çeşitli iletişim kanallaıı kullanılarak kamuoyuna duyurulmaslna,

8- Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecileri/sorumluları kurban kesilecek
her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim
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yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asmasl ve ayrlca kurban kesim yerlerinin
işletmecileri/sorumluları tarafindan her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu
bilgisi kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirilmesine,

9- Kesim işlemlerinin Bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması, mümkün olduğunca
Bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanması için gerekli
tedbirlerin alınmasına,

10- Kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları 30 Temmuz 2020 Arefe günü Kurban
Bayramının birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 3l Temmuz 2020 tarihinde
Bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 1 Ağustos 2020 tarlhinde
bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini İllİlçe Kurban Hizmetleri
Komisyonuna bildirmesine,

l1- Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacl
ile hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesinin sağlanmasına,

I2,Her kurban için hisse başına parçalama işi kurbanı kesen veya parçalama işlemi için
görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafindan yapılmasrna,

l3-Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi
yapmasına müsaade edilmemesine ve kurban sahipleri tarafindan kurban parçalanacaksa
en faz|a üç kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işlemini
yapmasma müsaade edilmesine,

l4- Kurban kesim yerlerinde, kesim yeri yetkililerinin şu tedbirleri almasına;
a) Kurban Kesim ünitelerinin önüne COVID-l9 için gerekli tedbirler alınarak,

bilgilendirici afiş asılmalı
b) Kesim yerlerinde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması, en az |,5

metre (3-4 adım) olacak şekilde fiziki mesafe kurallarına uyulması
c) El antiseptiği ve hijyeni sağlayacak uygunlukta kolonya bulundurulmalıdır.
d) Sürekli el antiseptiği kullanılması ve gerekli sıklıkta ellerin yıkanması

sağlanmalıdır.
e) Müşteri ile el teması (tokalaşma) yapılmamalıdır.
0 Hayvan kesim alanlarında maske takılmalıdır. Maske nemlendikçe ya dakirlendikçe

yeni bir maske ile değiştirilmelidir. Yeni maske takmadan önce ve sonra el
antiseptiği kullanılmalıdır.

g) Yeterli sayıda lavabo ve tuvalet olmalıdır.
h) Abdesthanelerde ve tuvaletlerde eksik malzeme olmaması için gerekli tedbirler

alınmalı, devamlı sıvı sabun ve k6ğıt havlu bulundurulmalıdır.
15- Kurban Kesim yerlerinde müşterilere yönelik aşağıdaki önlemlere uyulmasınrn

sağlanmasına,
a) Müşteriler, hayvan kesim alanlarına girerken bilgilendirme tabelalarını okumalıdır.
b) Girişte el antiseptiği kullanılmalıdır.
c) Ateşi ve solunum sıkıntısı olan, COVID-l9 tanısı alan veya temaslısı müşteriler,

hayvan kesim alanlarına girmemelidir.
d) Hayvan kesim alanlarında maske takılmalıdır.
e) El teması (tokalaşma) olmamalıdır.

16-İçişleri Bakanlığnın 19.06.2020 tarih ve 4135I|00-47L03.01 .E.4032 sayılı ve bizzat
Sayın Bakan imzası ile gönderilmiş olan yazıda özet|e; kesim yeri oluşturan yerlerin
yurt, okul bahçesi veya müştemilatının olmaması gerektiği özellikle vurgulanmaktadır.
06.06.2017 tarihli ve 30058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Ögrenci Barınma
Hizmetleri Yönetmeliğinin 9 uncu ve 15 inci Maddelerinde; öğrenci yurt ve
pansiyonlarının, öğrenci barınma hizmetleri dışında başka bir amaçla kullanılamayacağı
belirtildiğinden, bahçesinde, müştemilatında, eklentisinde yer alan her türlü mekAnın
kurban kesim yeri olmasının uygun olmadığı belirtildiğinden buralarda kurban
kesilmesine müsaade edilmemesine,
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17- kurbanı kendi bahçesinde veya kapalı bir yerlerde kesenlerin, kurban atıklarını usulüne
uYgun olarak aÇılacak kuYuYa gömmek, çevre ve insan sağlı ğına zarar vermeyecek
Şekilde tedbirleri a|arak, yırtılmayan çöp poşetlerine koymak, kirlilik ya da kokuşmayıVe bozuŞmaYı önlemek amacıyla l<ontroller yapılarak vatandaşİa r|mıza gereklikolaYlığın sağlanmasına Ve ekli listede belirtilen kesim yerlerinde yııtılması zor çöppoşetlerinin kullanılmasına,

18- Belirlenen kesim Yerleri dıŞında olabilecek kesim alanının engellemesine, kesime uygun
olan Yerlerde kesimin.sağlık ve usul şartlarına uyulup uyulmadığını denetlemek üzere
BelediYe BaŞkanlığı, İlÇe Tarım Müdürlüğü ve- İlçe Müftülük 

-personelinden 
oluşanekiPler tarafindan Bayram öncesi ve Buyrum İırasında sürekli olarak denetim

YaPılmasına, denetim elemanı olacakların ilgili birimlerden yazılı olarak istenmesine ve
görevlendirilmesine,

l9- ilÇe tarım Müdürll'ğü tarafindan gerekli incelemeler yapıldıktan soffa standartlara uyan
Kurban Kesim Yerlerinin şu şekilde listelenmesine;

Kurban Kesim yerleri

C_KURBAN KESİMİ İrrc ALAKALI CEZALAR
20- İlgili mevzuat ve Kurul/Komisyon Kararlarına aykırı hareket edenler hakkında 26

Haziran 2020 tarlh ve 31 167 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan aşağıdaki cezai
işlemlerin uygulannıasına,
a) Park, bahÇe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ve

kesimine uYgun olmayan yerlerde bu tür faaliyeİlerde bulunanlar ile kesime ,ygtın
alanlarda gerekli önlemleri almayanlara2872 sayılı Kanunun 20.nci maddesinİn (s)
bendi gereğince 351.00 TL idari para cezasr uygulanır.
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S. No ADI SOYADI MAHALLE/KÖY TELEFoN
1 SERDAR TOPRAK KARA 544 8296731
2 ŞENOL TOPRAK KARAÇALI 542 513470l
J DİLAVER TOPRAK 542 4271556

4 TEVFIK SAĞLAM KARAÇALI 542 4522|46

5 MURAT SAĞLAM KARAÇALI 532 6562418

6 SEYFETTIN ERYÜREK üçrörnü 534 4968949
,7 HARLIN UZLTN DARIYERİyÖnÜı<rpn 544 2304893

8 MURAT DOMBAYCIOĞLU DARIYERİyÖnÜı<rpn 532 7271019

9 TAN TARIM HAYVANCILIK ÇAMLICA 542 6083680

10 UFUK KULAÇ ŞİMŞİR 532 2808114
11 HATİCE TN)SEÇKiNpn MERKEZ 543 5762984

l2 FİKRİ KOLAÇ FINDIKLI 536 2833524
l3 FARUK KOLAÇ §!\4ŞİR 543 2603261

14 ERSIN DEMİREZEN TAVAK 532 3217454
15 AYŞE BATUR ŞİMŞİR MAH. 532 1|33229
|6 CiHAN BAYRAK BIÇKIYANI 532 6362384
|,7 MUSTAFA BAYRAK BIÇKIYANI 532 6575939
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b) Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban
atıklarını toprağa veren tesislere, 2872 sayı|ı Kanunun 20.nci maddesinin U bendi
gereğince toplu kesimler için 88.499.-TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde
2.I99.,TL idari para cezasl Çevre Kanununun 24 üncü maddesi kapsamında
uygulanır.

c) Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminde
soffa kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili
birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanır.

d) 241612004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun l2,nci maddesini
birinci fikrasına göre; hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar
dikkat alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acl verecek şekilde,
hijyenik kurallar uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılr. Hayvanların
kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. Bu hükümlere aykırı hareket
edenlere aynı Kanunun 28 inci maddesinin (ı bendi gereğince hayvan başına I.902.-
TL idari para cezası uygulanır.

e) 5199 sayılı Kanunun |2 nci maddesinin ikinci fikrasına aykırı hareket edenlere ayn
Kanunun 28 inci maddesinin (ı) bendi gereğince hayvan başına 4.776.-TL idari para
cezasl uygulanır.

0 5199 sayılr Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fikrasının (a) bendine göre
hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acrmas|z ve za|imce işlem yapmak,
dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa mantz bırakmak, bakımlarını
ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olup bu hiikme aykırı
davrananlara aynı Kanunun 28 inci maddesinin (k) bendi gereğince 947.-TL idari
para cezas;, uygulanır.

g) 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fikrasının (e) bendine göre; kesin
olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak
olup bu hükme aykırı davrananlara aynı Kanunun 28 inci maddesinin (k) bedi
gereğince 947.-TL idari para cezası uygulanır.

2l-Cezai işlemler İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik
Bakanlıklarının ilgili birimleri ile belediyelerce uygulanır.

D_ KURBAN DERİSİ TOPLAMA FAALİYETLERİ
22-Içiş|eri Bakanlığının 19.06.2020 tarih ve 41351I00-47L03.01 .F,.4032 sayılı yazısında

"bazı demekler, vakıflar ve kişiler tarafindan 2860 sayılı yardım toplama Kanununa
aykırı olarak ilgili Mülki İdare Amirlerinden izin alınmadan kurban derisi toplandığı,
yardım toplama kanunun ilgili maddelerinde izinsiz yardım toplayacak vakıf ve
derneklerin mevzuatla belirlendiği, bunun dışımda izin alınmadan girişilen yardım
toplama faaliyetlerinin kolluk kuwetlerince derhal men edileceği, adı geçen kanuna
aykırı faaliyette bulunanalar hakkında gerekli adli ve idari işlemin uygulanacağı"
belirtilmektedir. Bu kapsamda, yukarıda zikredilen yaz|nın gereğiniilgili Sivil Toplum
Kuruluşlarının hassasiyetle yerine getirmelerini teminen; Söz konusu STK
yöneticilerinin her türlü yardım toplama faaliyetinin izne tabi olduğunu ve kuruluşlarını
mevzüJata uygun biçimde yönetmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatılarak
uyarılmalarına,

E_DİĞER HUSUSLAR
23-Bayram boyunca, dere kenarlarına, sokaklara, meydanlara, parklara kurban atıklarının

atılmasının yasaklanmaslna, bu meyanda vatandaşlarımızın sıkıntı yaşıımaması için
Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğünce çöp toplama hizmetlerinin daha kısa
aralıklarla ve özenle
denetimin yapılmasına
talep edilmesine,

yerine getirilmesine, İlçe Tarım Müdürlüğü elemanlarınca
ve gerektiğinde Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğünden yardım
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24-Tijm vatandaŞlarlmızın kestikleri kurbanlıkların kulak küpelerini, İlçe Tarım
Müdürlüğüne, köylerde ise köy Muhtarlarına ya da İmam-Hatiplere teslim etmesine,
köY muhtarları ve İmam-Hatiplerin de topladıkları kulak ktıpelerini İlçe Tarım
Müdürlüğüne teslim etmelerine,

25- Kurban Hizmetlerinde kullanılacak araçların Bayramdan önce ve bayram sırasında
denetimlerde görevlendirilmek izere, Belediye Başkanlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü ve
ilçe Mtıfttılüğünden temin edilmesine ve yazı|ı olarat istenmesine,

26- Kesim hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar|m|za hizmet vermek izere
Türkiye Diyanet Vakfi Kaynaşlı. Şubesinin (İlçe Müftülüğü'nün) 544 4322, İlçe Sağlık
Müdürlüğü'nün 544 2057, İlçe Tarım Müdürlüğü'nün 544 4320, Belediye
Başkanlığı'nın 544 2010 no'lu telefonlarının tahsisine ve bunun halkımıza
duYurulmasrna, kurban hizmetleri ve kurbanla ilgili alınan tüm karar ve uygulamaların
komisyonda bulunan Kurumlardan İnternet sitelerinde yayınlanmasına,

27- Kurban konusunda halkı bilgilendirme çerçevesinde; Kurban kesim hizmetleri ile ilgili
Belediye Başkanlığı, İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Müftülüğünce
halkımızın aydınlatılmastna, İlçe Mtifttlltlğü personelinden yararlanılmasına, ueĞdiye
anons sisteminden ve köylerdeki cami hoparlörlerinin de kullanılmasına,

28- Kurban kesimi konusunda İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdi.ırlüğünce yeterli elemanın
müracaat etmesi halinde, 4 günlük "Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarr''
düzenlenmesine, kursiyerlere Kurban Rehberinin dağıtılmasına, Kurs sonucunda ''Kurs
Bitirme Belgesi" verilmesine,

29- Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarında görev yapacakeğitimci temininde;
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük, Belediye naşmnlİgİ İlçe s-agııt Müdürlüğü,
İlÇe Tarım Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfınca yardımcİolrrmasrrİu,

30- Merkez ve Köylerde görevli bulunan Müftülük personelinin bilgilendirilmesi ve Kurban
Kesimi konusunda gerekli işbirliğinin sağlanmasına, buna yönelik personel
toPlantısında İlçe Tarım Müdürlüğünce görevlendirilen elemanlar vasıtasr ile
bilgilendirilmesine,

3l - yukarıda alınan tedbirlerin sürekli izlenmesine,

oy BiRLiĞi irn KARAR vnniı,ni.
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