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2020 yılı Kurban Bayramında ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların,
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 "Kaynaşlı Kaymakamlığı Kurban Hizmetleri Komisyonu"
29.06.2021 tarihinde İlçe Kaymakamı Mustafa İkbal EŞKİ başkanlığında toplanmışolup, ilgi

Tebliğ ile bir önceki yıl alınan kararlar Komisyonca yeniden okunarak detayları görüşüldükten
sonra, bu yılki Kurban Hizmetleri ve alınacak tedbirler görüşüldü;

KOMİSYONLAR TARAFINDAN YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Karar, Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde 20/7/2021 tarihinde başlayacak olan

Kurban Bayramı münasebetiyle Komisyonüyeleri, yükümlülüklerini yerine getirme noktasında

gerekli tedbirleri alır.

1.Şehirlerde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede kurban kesim yerleri i tesis edilir.

2.Kurbanların kesim yerlerinde kesilmesi için gerekli tedbirler alınır.

3.Kurban kesim yerleri planlamayapılırken çevre ve insan sağlığına zarar vermemek için olası

çevresel riskler dikkate alınır.

4.Kurban kesim yerlerine ulaşımın kolay sağlanmasıiçin yerel yönetimlerce gerekli tedbirler

alınır.

5.Kurban kesim yerleri, çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek durumlardan arındırılır.

Ayrıca kesim yerlerinde gereklisıhhi tedbirler alınır.

6.Kesim yerleri; genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, zemininde su

biriktirmeyen, yeteri derecede aydınlatma ve havalandırması bulunan mekanlardan seçilir.

Ayrıcainsanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanır.

7.Kesim alanı ve çevresinde, evcil ya da sokak hayvanlarının girmesine engel olunacak

şekilde önlemler alınır.

8. Kurbanlar, kesim yerlerinde kesilip oparçalandıktan sonra etlerin hemen teslim

edilmesi sağlanır, bu sağlanamadığında gerekli saklama koşullan oluşturulur.



9.Kesim yerlerinden kaynaklanacak atık suların doğrudan alıcı ortama verilmesini engelleyici yp
tedbirler alınır.

10.Kesim yerlerinde kesilen hayvanların deri ve sakatatının zayi olmadan değerlendirilmesi
hususunda gerekli tedbirler alınır.

L1.İl ve ilçelerdeki kurban satış ve kesim yerlerinin açık adresleri (İVİlçeTarım ve Orman

Müdürlükleri kontrol ve onayı alındıktan sonra) Din Hizmetleri Yönetim Sistemine (DHYS)
29/6/2021 Salı günü mesai bitimine kadar müftülüklerce girilir.

12.Halk Eğitim Merkezlerinde 20saatlik "Kurban Kesim Elemanı" yetiştirme ve geliştirme
kursu düzenlenir.

13.Kesim yerlerinde, Komisyon üyesi kurum ve kuruluşlardan yeterli sayıda personel
görevlendirilir ve ücretleri, Kurban Komisyonu hesabından ödenir.

14.Bayram günlerinde trafikte oluşan yoğunluk dikkate alınarak kurban satış ve kesim yeri
güzergâhında ulaşımı kolaylaştıracak tedbirler alınır.

15.Kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın
önlenmesi, COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için randevu sistemi uygulanır. Kesim

işlemlerinin bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınır.

16.kesim yerlerinde belediyeler gerekli tedbirleri alır.

17.Kesim yerine götürülürken, araca bindirilirken, araçtan indirilirken ve kesilirken kurbanlık

hayvanlara eziyet edenlere 19 uncu maddede belirtilen cezalar uygulanır.

18.İlçeKurban Komisyonu, raporunu 23/8/2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar İl Kurban

Komisyonunailetir. İl Kurban Komisyonu, ilçelerden gelen raporlarla kendi raporunu

değerlendirip birleştirerek 7/9/2020 Salı günü mesai bitimine kadar Din Hizmetleri Yönetim

Sistemine (DHYS) kaydeder.

19.Kurban satış ve kesim yerlerinde COVID-19 salgını sebebiyle Komisyonlar, İl Pandemi

Kurulu ile işbirliği içerisinde gerekli tedbirleri alır.

20.Satış ve kesim yerlerinde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması, en az 2 metre

olacak şekilde fiziki mesafe kurallarına uyulması, satış ve kesim yerlerinin tüm girişlerinde ve

içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulması hususlarında gerekli tedbirleri alır.

21.Kesim yerlerinin girişinde HES kodu sorgulaması yapılır. Sorgulama sonucunda herhangi
bir risk bulunmayan (COVID-19 tamlı ya da temaslısı olmayan) kişilerin girişine izin verilir.

22.Kesim yerlerinin girişlerinde vatandaşların ateşi ölçülerek, ateşi 389C üzerinde olanlara tıbbi

maske takılması, girişlerine izin verilmemesi ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanır.

23.Hayvan kesim alanı içerisinde ulaşılabilir yerlerde el yıkamakiçin lavabolar oluşturulur.
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24.Abdesthanelerde ve tuvaletlerde eksik malzeme olmaması iç gerekli tedbirler alınır, devamlı
sıvı sabun ve kağıt havlu bulundurulması temin edilir.

25.Müşteriler ile el teması (tokalaşma) yapılmamalıdır.
25.Kurban ibadetinin dini ve toplumsal boyutları hususunda bilgilendirme yapılır.

26.Baştakist hidatik, şarbon, bruselloz, kırım kongo kanamalı ateşi, tüberküloz gibi
hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar olmak üzere toplum ve çevre sağlığı, etin usulüne

uygun işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatın çöpe atılmaması, evcil ve yabani hayvanlara
verilmemesi ve benzeri konularda vatandaşlar aydınlatılır. Ayrıca COVID-19 nedeniyle dikkat

edilmesi gereken kurallar özenle hatırlatılır. Zoonotik hastalıklar ve COVID-19 ile ilgili

bilgilendirici tabelalar hayvan satış yerleri ve hayvan kesim yerlerinde uygun alanlara asılır.

27.Kasaplar; su geçirmeyen önlük, maske, eldiven, su geçirmez çizme kullanmalıdır. Her

hayvan kesiminden sonra, eldiven değiştirilmeli, kesim aletleri yıkanmalı ve dezenfekte

edilmelidir.

28.Kurban kesen ve hayvanı yüzerek et taksimi yapan kimselerin etle temas eden uzuvlarında

yara olmaması, bu durumda olanların kesim, yüzme ve et taksimi işini yapmalarızorunlu ise

hijyenik eldiven kullanmaları, elde yara olduğu halde eldiven kullanmadan kesim işlemi
yapılmışsa bu etlerin çok iyipişirildikten sonra tüketilmesi hususunda vatandaşlar
bilinçlendirilir.

28.Kurban olarak satın alınıp kesilecek hayvanların (sağlıklı, besili, veteriner sağlık
raporu/hayvan pasaportu/nakil belgesi olan) Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen koruyucu

aşıları yapılmış ve TURK VET kayıtsisteminde kayıtlı olanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık

değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi

uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek olanların tercih edilmesi gerektiğihatırlatılır.

30.Kurban olması dinen sakıncalı olan hayvanlar kurban satış yerlerine getirilemez. Kurban

olarak kesilecek hayvanlar; koyun, keçi, sığır, manda ve deve olup bunların dışındaki hayvanlar
kurban olarak kesilemez. Kurbanlık hayvanın yaşı hususunda kameri yıl esas alınır. Kurban

olabilmesi için kurbanlık hayvanın; deve için 5, sığır ve manda için 2, koyun ve keçiiçin |

yaşını doldurması gerekir. Ancak koyun, semizlik ve gösteriş olarak bir yaşındakilerle aynı
olursa altı ayını tamamladıktan sonra da kurban edilebilir.

31.Kesilecek hayvanın, dini açıdan kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmaması gerekir.
Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, organları tam ve besili olması gerekir. Kurbana engel olan

kusurlar, hayvanın emsali arasında kıymetini azaltan kusurlardır.

32.Koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanlardan herbiri yalnız bir kişi adına kurban edilir. Deve

ve sığır gibi büyükbaş hayvanlar ise bir kişiden yedi kişiye kadar ortak olarak kurban edilebilir.

Kurbanın dini hükümleri ile ilgili hususlarda Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvaları esastır.
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KURBAN KESİM YERLERİ
S.NO (ADI SOYADI MAHALLE/KÖY TELEFON

1 SERDAR TOPRAK Karaçalı Mah. 0544 829 6731

2 ŞENOL TOPRAK Karaçalı Mah. 0542 513 4701

3 DİLAVER TOPRAK Karaçalı Mah. 0542 427 1556

4 TEVFİK SAĞLAM Karaçalı Mah. 05424522146

5 MURAT SAĞLAM Karaçalı Mah. 0532 6562418

6 |METİNERYÜREK ÜçköprüKy. 0535 Yo> (?LUN
7 HARUN UZUN Darıyeri Yörükler Ky. 0544230 4893

8 MURAT DOMBAYCIOĞLU Darıyeri Yörükler Ky. 0532 7271019

9 TAN TARIM HAYVANCILIK Çamlıca Ky. 0542 608 3680

10 İUFUK KULAÇ Şimşir Mah. 0 5322808114

ii HATİCE (METİN)SEÇKİNER Merkez Mah. 0 543 576 2984

12 İFİKRİ KOLAÇ Fındıklı Ky. 0 536 283 3524

13 FARUK KOLAÇ Şimşir Mah. 0543 260 3261

14

O

İERSİN DEMİREZEN Tavak Ky. 0532321 7454

15 MURAT BATUR Simşir Mah. 05321132329

16 |AVNİ ALTINIŞIK Sarıçökek Ky. 0 555 812 0255

17 İCİHANBAYRAK Bıçkıyanı Ky. 0 532 636 2384

18 MUSTAFA BAYRAK Bıçkıyanı Ky. 0532 657 5939

19

|

Mehmet ALTINDAL ÜçköprüKöyü 0532 376 6765

20

|

Mustafa YİĞİT ÜçköprüKöyü 0 530 667 9523

KURBANLIK HAYVANLARIN KESİMİNDE VE KESİM YERLERİNDE DİKKAT
EDİLECEK HUSUSLAR

Kurbanlık hayvanlar, Tarım ve Orman Bakanlığından şartlı onay/onay belgesi almış
kesimhaneler ile Komisyonların belirlediği kesim yerlerinde "Kasaplık Belgesi" veya Kesim

Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış "Kurs Bitirme Belgesi" olanlar

tarafından; köylerde ve belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde ise cadde, sokak ve parka
bakmamak kaydıyla kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek

şekilde ehil kişilerce kesilir.

Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimleri yapılamaz

Kesim yerleri; resmi ve belediye veteriner hekimleri, belediye zabıta ekipleriile din görevlileri
işbirliğinde etkin olarak denetlenir ve kontrol edilir.

Kesim yerlerindeki atıkların çevre kirliliğine sebep olmaması için gerekli önlemler alınır.

Kesilen hayvanlaraait hastalıklı organlar, kesim sırasında oluşan hayvansal atıklar, kist hidatik

ve diğer zoonotik hastalıkların bulaşma riskine karşı hayvanatıkları (karaciğerler, akciğerler ve

benzerleri) kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmez.

Belediye ve/veyagbüharıkçaçevre ve toplum sağlığı dikkate alınarak temizlik yaptırılır.
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Kulak küpesive pasaportların toplanması ve kayıtlarının silinmesi

İVİlçeTarım ve Orman Müdürlüklerince kendilerine teslim edilen kulak küpeleri, pasaporttan
ve kulak küpe numaralarının listesine istinaden kurbanlık olarak kesilen hayvanların veri

tabanından düşümleriyapılır.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNE KARŞI ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

Su, elektrik, kanalizasyon veya foseptik çukuru ve benzeri alt yapısı olanyerler hazırlanır.

Kesim yerlerinin tabanı beton, beton asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden olur.

Kesim yeri için, tazyikli suyla yıkama imkanına sahip, zeminde gerekli ızgara sistemi bulunan

mekanlar seçilir, atık sular çevreye bırakılmaz, yeterli miktarda aydınlatma ve havalandırma

sağlanır.

Belediyeler, Kurban Bayramı öncesi ve süresince satış yerlerinde, Kurban Bayramı süresince
kesim yerlerinde temizlik ve denetim birimlerinden yeterli sayıda eleman bulundurur.

Belediyeler kurban satış ve kesim yerlerinde yeterli miktarda atık taşıma aracı ve konteyner
bulundurur.

Belediyeler, toplama ekipmanı/konteynerler tam dolmadan atıklan alır ve atık işlemetesisine

ulaştırır.

Kullanılacak tüm makine ve ekipmanile çalışanların temizlik ve dezenfeksiyonu yaptırılır.
Yeterli miktarda, basınçta veiçilebilir nitelikte kullanma suyu bulundurulur.

Atıkların biriktirildiği toplama ekipmanlarımn/konteynerlerin belediye tarafından alınıncaya
kadar ortak bir alanda tutulmasının gerektiği durumlarda, geçici biriktirmenin yapıldığı bu

alanların üstünün kapalı ve zemininin geçirimsiz olması sağlanır. Kesim sonrası ortaya çıkan
kan, tank veya benzeri sızdırmaz bir yerde toplanır ve uygun bir şekilde bertaraf edilir. Gübre
birikimi için özel bir yer ayrılır. Hastalıklı organlar ile karkasların imha işlemleri hastalığın
türüne göre Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili mevzuatı kapsamındayapılır.

ETRAFI KAPATILMIŞ ÖZEL MÜLK VEYA BAHÇESİNDE KURBAN

KESECEKLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

Kesim yeri beton, beton asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden olur, çıkan kanın toprağa
dağılmasını önlemek üzere hemen toprakla kapatılır, gerektiğinde kireçlenir.

Kurbandan çıkan, kullanılmayacak olan işkembe ve diğer benzeri atıklar sızdırmaz, dayanıklı,
yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konulur, gerektiğinde ikinci torba

kullanılır, ağzı

de
emini bağlanır ve Kurban Bayramısüresince düzenli olarak hizmet

verecek olan beledi
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Kesim sonunda kesim mahalli kanlı ve kirlenmiş bir durumda bırakılmaz, kan izi kalmayacak b
şekilde temizlenir, gerektiğinde kireçlenir.

Kurban derilerinin taşınması esnasında kan sızmalarına ve çevre kirliliğine neden olunmaması

yönünde tedbir alınır.

BELEDİYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Kurban Bayramı öncesi ve Kurban Bayramısüresince belediyeler, kurban satışı ve kurban

kesimi yapılacak yerlerde 15 inci maddede belirtilen çevre kirliliğine neden olunmaması için
dikkat edilmesi gereken hususlar İle denetim esaslarına ilişkin hazırlanan 14 üncü maddede

belirtilen yönetim planı çerçevesindeyeterli sayıda temizlik ekiplerini, araçlarıylabirlikte

düzenli olarak çalışır halde tutar. Kurban Bayramısüresince temizlik elemanı ve atık toplama
aracı sayısı arttırılır.

(2) Satış ve kesim yerlerinden kaçan büyükbaş hayvanların yakalanması için yakalama ekipleri
oluşturulur.

Denetim işlemleri

İLGİLİ MEVZUAT VE KURUL/KOMİSYON KARARLARINA AYKIRI HAREKET

EDENLER HAKKINDA AŞAĞIDAKİCEZAİ İŞLEMLER UYGULANIR:

Kurban kesim yerlerinde; Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul, Komisyon Kararlan ve 2872 sayılı
Kanun hükümleri kapsamındaçevre kirliliğinin önlenmesi için dikkat edilmesi gereken
hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim planı çerçevesinde denetim yapılır.
2872 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yeralan hususlara aykırı hareket edenlerden;

Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine

uygun olmayanyerlerde butür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli
önlemleri almayanlara 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (s) bendi gereğince, 1.000.-TL

idari para cezası uygulanır.

Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını

toprağa veren tesislere, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (j) bendi gereğince; toplu
kesimler için 96.561.-TL, bu fiilin konutlarda işlenmesihalinde 2.399. -TL idari para cezası

Çevre Kanununun 24 üncü maddesi kapsamında uygulanır.

Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra

kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal
yaptırımlar uygulanır.

24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanlan Koruma Kanununun 12 nci maddesinin birinci

fıkrasına göre; hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak

hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve

usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması
sağlanır. Bu hükümlere aykın hareket edenlere aynı Kanunun 28 inci maddesinin (1) bendi

gereğince hayvayfbaşına 2.075.-TL idari para cezası uygulanır.



5199 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere aynı Kanunun

28 inci maddesinin (1) bendi gereğince hayvan başına 5.211.-TL idari para cezası uygulanır.
5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre; hayvanlara kasıtlı
olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak,
aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı
çektirmek yasak olup bu hükme aykırı davrananlara aynı Kanunun 28 inci maddesinin (k)
bendi gereğince 1.033.-TL idari para cezası uygulanır.

5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre; kesin olarak

öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup bu hükme

aykırı davrananlara aynı Kanunun 28 inci maddesinin (k) bendi gereğince 1.033.-TL idari para
cezası uygulanır.

Birinci fikrada yer alan cezai işlemler İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığıile Çevre
ve Şehircilik Bakanlıklarının ilgili birimleri ile belediyelerce uygulanır.

19. Haziran 2021 tarih ve 31516 sayılı Resmi GazetedeYayımlanan 2021 yılı Kurban
Hizmetleri uygulama esaslarına istinaden OY BİRLİĞİ İLE KARARLAR ALINDI.

KOMİSYON

|
,

Mustafa İkbal EŞKİ
Kaymakam
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elediye Başkanı

ÖzgürKİBAR Abdulvahap KURUOĞLU
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü VHKİ
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