İ ST A N B U L VALİLİĞİ K U R B A N H İZ M ET L ER İ K O M İ S Y O N K A R A R L A R I
KARAR NO
K A R A R TARİHİ
TOPLANTI YERİ

: 2019/01
: 10/07/2019
: İstanbul Müftülüğü

2019 yılı Kurban Bayram ında dini amaç ve ibadet m aksadıyla kurban kesm ek isteyen
vatandaşların, kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, çevre güvenlik ve tem izliğine
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 “ İstanbul Valiliği İl K urban
Hizmetleri K om isyonu” 10/07/2019 tarihinde Vali Yardımcısı Hikm et D E N G E Ş İK
başkanlığında toplanarak aşağıdaki maddeleri karar altına almıştır.
1- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,
Yönetmelikler ile 05.07.2019 tarih ve 30822 sayılı
2019 Yılı Kurban H izm etlerinin U ygulanm asına
kurum ve kuruluşların üzerine düşen sorumlulukları
2-

Gıda ve Yem K anunu ve ilgili
Resmi Gazetede yayım lanm ış olan
Dair Tebliğ doğrultusunda, bütün
titizlikle yerine getirmelerine,

Tarım ve O rm an Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel M üdürlüğünün 2010/07, 2010/13
ve 2013/16 sayılı Trakya’ya Yapılacak Canlı Hayvan Şevkleri G enelgelerinde
bildirilen şartları taşıyan kurbanlık hayvanların, Avrupa yakası dahil İstanbul'a
geçişine izin verilmesi, genelge şartlarını taşımayan kurbanlık hayvanların, A vrupa
yakasına geçişine izin verilmemesine, bu konudaki denetimlerin geçmiş yıllarda olduğu
gibi, ilgili kurum ve kuruluşlarca koordineli bir şekilde devam ettirilmesine,

3- 2019 yılı Kurban Hizmetlerinin U ygulanm asına Dair Tebliğ doğrultusunda İstanbul
İline kurbanlık hayvan girişlerine 27.07.2019 tarihinden itibaren izin verilmesine,
4- İlimize giriş noktalarında, İstanbul Biiyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İl
Em niyet M üdürlüğü, ¡1 J a n d arm a Komutanlığı ve İl/İlçe Tarım ve O rm an M üdürlükleri
elem anlarınca denetim ve kontrollerin birlikte yapılmasına, hayvan taşım a olasılığı
bulunan kamyonların tam am ının durdurularak kontrol edilm esine ve özellikleri
belgelerine uym ayan hayvan şevkleri ile raporsuz hayvan şevkleri hakkında gerekli
yasal işlemlerin uygulanm asına, kaçak hayvan hareketlerine karşı düzenlenen yol
kontrol ve denetimlerinin etkinliğini artırmak am acıyla İl Em niyet M üdürlüğü, İl
Jandarm a Komutanlığı ve İBB Zabıta Daire Başkanlığınca yeterli sayıda araç gereç ve
personel görevlendirilm esine, ayrıca yol kontrollerinde kullanılm ak üzere m otorize
ekiplerin ilgili kurum lar tarafından oluşturulmasına,
5- Yıl boyu denetim ve kontrolü yapılan Canlı Hayvan Sevk Kontrol N oktalarında
10.07.2019-15.08.2019 tarihleri arasında, İl ve İlçe Tarım ve O rm an M üdürlüklerince
oluşturulacak ekipler tarafından, sorum luluk alanları içinde bulunan kolluk kuvvetleri
ve zabıta ekipleri ile birlikte, daha sıkı denetim yapılması am acıyla 7/24 saat esasına
göre nöbet tutulmasına ve hayvan hareketlerinin belge kontrolünün yapılmasına,
Bu doğrultuda;
a) Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube M üdürlüğü koordinasyonunda; İl
M üdürlüğü ile 39 İlçe Tarım ve O rm an M üdürlüğü personelince Y avuz Sultan
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b)
c)
d)

e)
f)
g)

Selim K öprüsü üzerindeki Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol N oktasında ve
Ç am lıca Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktalarında,
Bi'ıyükçekmece İlçe Tarım ve O rm an M üdürlüğü personeli tarafından
Ahm ediye gişeleri yol kenarı denetim istasyonunda,
Silivri İlçe Tarım ve O rm an M üdürlüğü personeli tarafından Selim paşa T E M
Gişeleri yol kenarı denetim istasyonunda,
Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube M üdürlüğü koordinasyonunda; İl
M üdürlüğü ile 39 İlçe Tarım ve O rm an M üdürlüğü personelince Tem
Üm raniye kavşağı ile Fatih Sultan M ehm et Köprüsü arasındaki TEM otoyolu
üzerindeki kontrol noktasında,
İhtiyaç duyulması halinde Valilik O l u r u ile yeni denetim noktalarının
belirlenmesine,
A nadolu ve Avrupa yakasında Jandarm a ve Em niyet ekipleri tarafından
İlçelerin giriş ve çıkış yolları üzerinde gerekli kontroller yapılmasına,
Kolluk kuvvetlerince kaçak hayvan şevklerinin tespit edilmesi durum unda İl/
İlçe Tarım ve Orm an Müdürlükleri ile irtibata geçilerek gerekli işlemlerin
yapılmasına,

6- Deniz yoluyla İlimize giriş yapacak olan hayvan nakil araçlarının İstanbul B üyükşehir
Belediyesi ve İl/İlçe Em niyet M üdürlüğü görevlileri tarafından kontrol edilmesine,
7- Denetim ler esnasında; Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu ve beraberinde bulunması
gereken belgeler olm adan kaçak olarak yapılan hayvan şevklerinin tespiti halinde
hayvanların yed-i emin ile sahibine teslim edilerek hayvan sahibinin göstereceği bir
işletmede karantinaya alınmasına, hayvan sahibinin karantina için yer gösterem em esi
durum unda masrafları hayvan sahibince karşılanm ak üzere İstanbul Ticaret Borsası
Tuzla Canlı Hayvan Şubesine ait işletmede karantinaya alınm asına ve 5996 sayılı
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem K anununun ilgili m addeleri
gereğince gerekli cezai işlemin uygulanmasına, yed-i emine m uhalefet edilmesi
durum unda C um huriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,
8- İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarının K aym akam başkanlığında toplanarak
belirlediği kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerine ait koordinatları, sahip kişi/kurum
adı ve TC/Vergi numarası bilgilerinin listelenerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı
V eteriner Hizmetleri M üdürlüğüne (veteriner@ ibb.gov.tr) en geç 22/07/2019 tarihine
kadar bildirilmesine;
9- İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarının K aym akam başkanlığında toplanarak
belirlediği kurbanlık hayvan satış yerlerinin İl Tarım ve O rm an M üdürlüğü, İBB
Veteriner Hizmetleri M üdürlüğü ve İBB Zabıta Daire B aşkanlığım dan bir ekip
oluşturularak değerlendirildikten sonra il kom isyonunca onaylanm asına;
10-2019 yılı itibari ile TO B Gıda ve Kontrol Genel M üdürlüğünce T Ü R K V E T sistemi
üzerinde tüm geçici kurban satış ve kesim yerleri kapatılmış olup, sistem üzerinde
İstanbul iline canlı hayvan şevklerinin m üm kün olabilmesi için, belirlenen geçici
kurban satış yeri listesinin İl Sistem Sorumluları tarafından T Ü R K V E T ’e kaydedilm esi
gerekmektedir. Bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanlığı Veteriner Hizmetleri
M üdürlüğünce toplanan kurbanlık hayvan ve kesini yeri bilgilerinin en geç 22/07/2019
tarihine kadar İstanbul İl Tarım ve O rm an M üdürlüğüne (34.haysag@ tarim .gov.tr)
gönderilmesine;
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1 1 - Kurban satış ve kesim yeri listelerinin Kurban Hizmetlerinin U ygulanm asına Dair
Tebliğ gereği belirlenen esaslara uygun olarak, ilçe kurban hizmetleri kom isyonu adına
İlçe Belediye Başkanlığı ve İlçe Tarım ve O rm an M üdürlükleri personelinin katılımı ile
"K urban Satış Yerleri Kontrol Form u” Ek-5 ve ‘‘Kurban Kesim Yerleri Kontrol
I'ormu Ek-6 her kurban satış ve kesim yeri için, kom isyonca belirlenen denetçilerce
doldurulmasına, 60 üstü puanla değerlendirilen yerler için uygunluk belgesi, 6ü puan
altıyla değerlendirilen yerler için uygunsuzluk belgesi düzenlenm esine ve
kom isyonum uza rapor sunulm asına, uygun görülen satış ve kesim yerlerine
kom isyonum uz adına İstanbul Bıiyükşehir Belediye Başkanlığı V eteriner Hizmetleri
M üdürlüğünce izin verilmesine ve ihtiyaç halinde yeni kurban satış ve kesim yerleri
listesinin ilgili birimlerce izin verildikçe güncellenm esine, belirlenen kurbanlık hayvan
satış ve kesim yerlerinin açık adreslerinin 22/07/2019 tarihine kadar D H Y S (D in
Hizmetleri Yönetim Sistemi) ne girilmesine, İl ve ilçelerde hazırlanan kurban satış ve
kesim yerlerinin 22/07/2019 gününden itibaren Kurul ve K om isyon üyesi kurum ve
kuruluşların (özellikle valilik, kaymakamlık, m üftülük ve belediyelerin) internet
sitelerinde yayınlanmasına,
12-2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin U ygulanm asına Dair Tebliğin 6. m addesinin (t) bendi
gereği Kurban satış yeri görevlileri tarafından yapılacak kontrollerde belgesiz, sağlık
durum u iyi olmayan, özellikle büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurm am ış (kapak
açmamış), kurban vasfı taşımayan özellikle gebe ve damızlık niteliği taşıyan dişi
hayvanların kurban satış yerine alınmayacağı ve satışına izin verilmeyeceği ve aykırı
durum larda yasal işlem başlatılacağına ilişkin, çadır ya da ağıl kiralam a yetkisine sahip
kurban satış yeri yetkilileri tarafından hayvan sahibi ya da çadır sahibinden "K urban
Satış Yeri Taahhütnam esi” Ek-4 alınarak arşivlenm esine, yapılan denetim lerde kurban
olm aya uygun olm ayan hayvanlar olduğu tespit edilirse ilgili hayvanların (X) işaretiyle
işaretlenmesine, kurban satış yerinin m uhtelif yerlerine (X) işareti olan hayvanların
kurban olm aya uygun olm adığına dair bilgilendirme afişleri asılmasına,
13- Kurbanlık hayvan satış yerlerinin, ilgili tebliğ doğrultusunda, etrafı çevrili, hayvan giriş
ve çıkışlarının kontrol edilebileceği, yetiştirici, satıcı ve diğer vatandaşların sosyal
ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hazırlanmasına, şartları uym ayan yerlere satış yeri
izni verilmemesine,
1 4 - İl ve İlçe Tarım ve O rm an M üdürlükleri ile Biiyükşehir ve İlçe Belediye
Başkanlıklarınca kendi görev sahalarına giren ve “ Kurban Hizmetleri K om isyonunca"
belirlenen kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinde kurbanlık hayvanların belge ve
sağlık kontrollerinin yapılması için yeterli sayıda resmi /belediye/serbest veteriner
hekim, belediye zabıtası ile din görevlilerinden oluşan “kurban kontrol ve denetim
birimi” kurulm asına ve bu birimde görev yapacak serbest veteriner hekim lerin,
Veteriner H ekim Odaları ile işbirliği yapılarak belirlenmesine, belirlenen denetim
birimi ile ilgili bilgilerin kurban satış yerlerinde görünür bir şekilde halkın erişim ine
sunulmasına,
1 5 - Kurban kesm ek isteyen vatandaşlarım ızın kurbanlarını dini hüküm lere, sağlık
şartlarına, hayvan refahına ve çevre temizliğine uygun olarak bizzat kesm elerine veya
vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmalarına ve yetkili kurum larca kesim
yerlerinde yeteri kadar din görevlisi, veteriner hekim, güvenlik görevlisi, kasap ve
yardımcı personel bulundurulmasına.

1 6 - Belediye Başkanlıkları tarafından kurbanlık hayvan satış yerlerinin taşeron firmalara
verilmesi durum unda, yapılan sözleşm enin alınan kom isyon kararları doğrultusunda
hazırlanması, satış ve kesim yerlerinin belediye veteriner hekim leri ve zabıta
görevlilerinin kontrol ve denetim inde olmasının sağlanmasına,
1 7 - Yol Kontrol Noktaları dışında yapılan araç kontrollerinde; İlimiz A nadolu Y akası’nda
yakalanan belgesiz ve küpesiz kaçak hayvanlarla ilgili olarak hayvanların İstanbul
licaret Borsası 'lu z la Canlı Hayvan Şubesine şevkine, İlimiz A vrupa Y a k a sı’nda
yakalanan belgesiz ve küpesiz kaçak hayvanlarla ilgili olarak hayvanların 20.01.2012
tarih ve 28179 sayılı Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları İle M ücadelede U ygulanacak Genel
Hüküm lere İlişkin Yönetmeliğe göre ilgili İlçe Tarım ve O rm an M üdürlüğünün
koordinasyonunda kesim e sevk edilmesine,
1 8 - Yol Kontrolleri dışında izinli Pazar yeri veya izinsiz satış yerlerinde yapılan
kontrollerde; belgesiz, küpesiz veya evrakları uygun olm ayan hayvanlarla ilgili olarak;
karantinaya alınması am acıyla Anadolu Y akası’ndaki İstanbul Ticaret Borsası Tuzla
Canlı Hayvan Şubesine şevkine, Avrupa Y akası’nda yakalanan hayvanların; yüklem e,
taşıma ve lojistik masraflarının, hayvanların yakalandığı ruhsatlı pazar ya da kaçak
hayvan satış yerinin bulunduğu ilçe belediye başkanlığı tarafından karşılanm ak üzere
kesim e sevk edilmesine,
1 9 - Belgesiz ve küpesiz olarak yakalanan kaçak hayvanların kesim am acıyla m ezbahaya
veya gerekli durum larda karantina m erkezlerine şevklerinde bahse konu yerlere
götürülene ve kesim işlemi tam am lanana kadar Em niyet veya Jandarm a görevlileri
tarafından araçlara eşlik edilmesine ve bu am açla 7/24 esasına göre gerekli
görevlendirilm elerin yapılmasına,
2 0 - 1laik Eğitim Merkezi M üdürlüklerince, ilgili uzm an kişilerden de faydalanarak, kurban
kesimi konusunda kasaplara ve kurban hizm etlerinde görev alacak tüm personele
yönelik görev alanları ile ilgili kursların düzenlenmesine, ilgili kurum lar tarafından
kurbanlık satış ve kesim yerlerinde görev yapacak personelini tanıtıcı ‘"Görevli Kimlik
Kartı” ve "K esim Elemanı Kim lik Kartı” düzenlenmesine, kesim yerlerinde, "Kasaplık
Belgesi’ veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış “ Kurs
Bitirme Belgesi” ve “ Hijyen Eğitimi Belgesi” olanların görevlendirilm esine,
2 1 - M eydana gelebilecek muhtemel bir salgın hastalığa karşı Büyükşehir ve İlçe Belediye
Başkanlıklarınca, karantina yerlerinin belirlenmesine ve en geç İstanbul İline kurbanlık
hayvan giriş tarihi olan 27.07.2019’a kadar İl ve İlçe farım ve O rm an M üdürlüklerine
bildirilmesine, karantina alanı olarak belirlenen yerlere “ K A R A N T İN A " ibaresi yazılı
levhanın görülebilecek bir yere asılmasına, kontroller esnasında hastalıktan şüpheli
veya belgesiz ve küpesiz hayvanlar tespit edildiğinde zabıta eşliğinde söz konusu
hayvanların karantinaya alınmasına,
22- Kurban bayramı m üddetince İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından oluşturulacak
ekipler ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimlerince görevlendirilen
yetkililerce ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesine, Büyükşehir ve İlçe Belediye
Başkanlıklarının beyaz m asa telefonlarına ve İBB Veteriner Hizmetleri M üdürlüğünün
0 212 453 73 00 telefonuna veya 0 212 455 43 76 n o ’lu faksına şikâyetlerin
bildirilmesine,
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23- Kesilen hayvanlarda insan tüketim ine sunulam ayacak bir hastalık çıkm ası durum unda
kesilen hayvanların tüketim ine izin verilmeyerek İl/İlçe Tarım O rm an M üdürlüğü,
Büyiikşehir ve İlçe Belediye ekipleri tarafından veteriner hekim nezaretinde usulüne
uygun şekilde imha edilmesine ve il/İlçe Tarım ve O rm an M üdürlüklerine bilgi
verilmesine,
2 4 - İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonları tarafından sorum luluk alanları içerisindeki satış
ve kesim yerlerinde görev yapacak resmi görevlilerin isim ve iletişim bilgilerinin
kurban bayram ında görevli kurum lara bildirilmek üzere İl Kurban Hizmetleri
Kom isyonu adına 27/07/2019 tarihine kadar Tarım ve O rm an M üdürlüğüne
gönderilmesine,

2 5 - İlimiz sınırları içerisinde küpesiz/belgesiz olarak yakalanan hayvanların en yakın
kesim haneye götürülmesi esnasında taşıma araçlarına tespiti yapan em niyet birimleri
tarafından eşlik edilmesi amacıyla emniyet birimlerinin sorum luluk alanları içerisinde
bulunduğu ilçe sınırlarının dışına çıkabilmeleri için İl Em niyet M üdürlüğü tarafından
gerekli olurların alınmasına, kurban bayramı öncesi ve süresince küpesiz ve belgesiz
olarak yakalanan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesim hanelere şevkleri esnasında
imkanlar
ölçüsünde
lojistik
hizmetlerin
Belediye
Başkanlıkları
tarafından
sağlanm asına,
2 6 - Kurban Bayram ında kesilen hayvan sayılarının Büyükşehir ve İlçe Belediye
Başkanlıkları aracılığıyla İl M üftülüğüne bildirilmek üzere 2019 Yılı Kurban
Hizm etlerinin U ygulanm asına Dair Tebliğin 5. M addesinin (t) fıkrası hükm üne göre
16/09/2019 tarihine kadar İstanbul İl Tarım ve O rm an M üdürlüğüne bildirilmesine,
2 7 - İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonları tarafından kurbanlık hayvan satın alacak
vatandaşlarım ızın kulak küpesi bulunmayan hayvanları satın alm amaları ve aldıkları
kurbanlık hayvanlarda, alm an tüm önlem lere rağmen, hastalık şüphesi uyandıracak
belirti gördükleri takdirde kurban satış ve kesim yerinde bulunan resmi görevlilere
m üracaat etmeleri hususunda bilgilendirilmelerine,
28- M ezbaha ve kurban kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zam an
kaybının ve karm aşasının önlenmesi için randevu sisteminin getirilmesi ve hayvan
kesimi, yüzme, et paylaşımı ve benzeri işlemler esnasında sıra bekleyenleri sıkıntıya
düşürm eyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınmasına,
29- Kurbanlık hayvan satış yerlerinin olası hastalık riskine karşı B üyükşehir ve İlçe
Belediye Başkanlıklarına bağlı ilgili birimlerce her gün tem izlik ve dezenfeksiyonunun
yapılmasına, görevlilerce dezenfeksiyon kayıtlarının tutulm asına ve kontrollerde bu
kayıtların gösterilmesinin teminine ve nakil sonrasında araçlarda bulunan altlık ve
gübrelerin bulaşıcı hastalık etkenlerinin riskinin yok edilmesi açısından güvenli bir
şekilde imha edilmesine, bayram öncesi kurban satışı süresince ve bayram süresince
belediyeler, kurban satış ve toplu kesim yapılacak yerlerde yeterli sayıda tem izlik
ekiplerinin, araçlarıyla birlikte düzenli olarak çalışır halde tutulmasına, özellikle
bayramın ilk iki günü temizlik elemanı ve atık toplama aracı sayısının arttırılmasına,
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30- Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlıkları tarafından satış yerlerinden ya da kesim
yerlerinden kaçan kurbanlık hayvanların yakalanm ası için başta uyuşturucu içeren
tabanca olmak üzere, yakalam a gereçlerine sahip yakalam a tim lerinin oluşturulm asına,
3 1 - Bayram öncesi ve bayram süresince özellikle kurban kesim lerinin yoğun olduğu ilk iki
gün İl/İlçe Belediye Başkanlıkları ile Büyükşehir Belediye Başkanlığının Zabıta
birimlerince aralıksız denetim yapılmasına,
32- İl, ilçe ve m ahallelerde ruhsatlı hayvan park, pazar, panayır ve borsaları dışındaki
yerlerde hayvan alım ve satımlarının yasaklanmasına, Büyükşehir ve İlçe Belediye
Başkanlıkları Zabıta birimleri tarafından sorum luluk alanlarındaki ruhsatsız hayvan
satış yerlerinin faaliyetlerine son verilmesi ve bu yönde gereken tedbirlerin alınmasına,
33- Kesimhanelerde kesilen kurbanlık sığır ve koyun/keçi cinsi hayvanların
kulak
küpelerinin Sığır Cinsi Hayvanların Tanım lanm ası, Tescili ve İzlenmesi ve Koyun ve
Keçi Türü Hayvanların Tanım lanm ası, Tescili ve İzlenmesi Y önetm eliğinin ilgili
hüküm leri çerçevesinde biriktirilerek Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar gereğince
imha edilmesine, kesilen sığır cinsi hayvanların veri tabanından düşüm lerinin
yapılm asına ve hayvan pasaportlarının en yakın İl/İlçe Tarım ve O rm an M üdürlüğüne
kesim tarihlerinden itibaren yedi (7) gün içinde teslim edilmesine,
34- Kom isyonun belirlediği yerler dışında kesilecek kurbanlık sığır cinsi hayvanların kulak
küpeleri ve pasaportlarının, koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpelerinin mahalle
muhtarları tarafından toplanarak veri tabanından düşüm lerinin sağlanabilm esi için
İl/İlçe T arım ve O rm an M üdürlüklerinin kendi yetki ve sorum luluk sahalarındaki
mahalle muhtarları ile bir bilgilendirme toplantısı düzenlenm esine ve bu konuda
m uhtarlara yazılı tebligat yapılmasına,
3 5 - İlçe Kurban Hizmetleri Kom isyonları tarafından kurban bayram ından sonra yapılacak
olan değerlendirm e toplantıları neticesinde hazırlanacak raporun, 16/09/2019 tarihine
kadar İl Kurban Hizmetleri Kom isyonu adına İstanbul İl farım ve O rm an M üdürlüğü
Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube M üdürlüğüne gönderilmesine,
3 6 - İlgili Kurum ve kuruluşlarca denetimlerde görevlendirilen personelin görevini yerine
getirmediğinin tutanakla tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemlerin kendi
kurum larm ca yapılmasına, işlem sonuçlarının İl Kurban Hizmetleri K om isyonuna
bildirilmesine,
3 7 - İlgili Yönetmelik, Tebliğ ve Kom isyon Kararlarına aykırı hareket edenler hakkında
2872 sayılı Çevre Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları K orum a Kanunu, 5996 sayılı
V eteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı G ıda ve Yem K anunu ve 2019 yılı Kurban
H izm etlerinin U ygulanm asına Dair Tebliğin 19. m addesinde belirtilen cezai işlemlerin
uygulanm asına,
3 8 - Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Kurban Rehberinin B üyükşehir ve İlçe
Belediye Başkanlıkları, İlgili Kurum ve Kuruluşlar ile İl M üftülüğünün web sitesinde
yayınlanmasına,
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3 9 -2 0 1 9 yılı kurban kesm e ve kestirme ücretlerinin mahalli
Kom isyonlarınca belirlenerek kam uoyuna ilan edilmesine,

şartlara

göre

İlçe

4 0 - Kurban hizmetlerinin uygulanm asına dair tebliğin 5. M addesi (m) fıkrasında belirtilen
"kesim yerlerinde kom isyon üyesi kurum ve kuruluşlardan yeterli sayıda personel
görevlendirilir ve ücretleri Kurban K om isyonu hesabından ödenir” h ükm ü gereğince
İlçe kom isyonlarınca belirlenen bir bedelin Kurban Satış ve Kesim Yerlerinden tahsil
edilerek açılacak hesaptan ilgili personele ödenmesine;

4 1 - Kurban satış yerlerine getirilip satılamayarak geri götürülmek istenen küçükbaş ve
büyükbaş hayvanlar için mutlak suretle Yurtiçi Hayvan Şevklerine M ahsus Veteriner
Sağlık Raporu almaları konusunda yetiştiricilerin uyarılmasına, konu ile ilgili satış
yerlerinde gerekli bildirimlerin yapılmasına,
4 2 - Kurban satış ve kesim yerlerinde; dini vecibelere, sağlık şartlarına, hayvan refahına ve
çevre tem izliğine uyulması hususunda M üftülüklerce camilerde vaaz, hutbelerde ve
diğer görevlilerce radyo ve televizyonlarda açıklam alar yapılmasına,
4 3 - K om isyonum uzun 24 T e m m u z 2019 Çarşam ba günü saat
Müftülüğü binasında toplanmasına,

14.00'de yeniden

İl

4 4 - Bu kararın birer örneğinin gereği için; 80 İl Valiliğine (İl M üftülüğünce e-posta ile)
Büyükşehir Belediye Başkanlığına, İSKİ Genel M üdürlüğüne, M arm ara ve Boğazlar
Sahil G üvenlik Bölge Komutanlığına, İl Jandarm a K om utanlığına, İl Em niyet
Müdürlüğüne, 39 İlçe Kaym akam lığına, 39 İlçe Belediye Başkanlığına, İl Milli Eğitim
M üdürlüğüne, İl Tarım ve Orm an M üdürlüğüne, İl Çevre ve Şehircilik M üdürlüğüne,
O rm an ve Su İşleri 1. Bölge M üdürlüğüne, ,İ1 Sağlık M üdürlüğüne, Karayolları
1 .Bölge M üdürlüğüne, Ticaret Odası Başkanlığına, Ticaret Borsası Başkanlığına,
Ziraat Odası Başkanlığına, T üm İl/İlçe Tarım ve O rm an M üdürlüklerine ( İl Tarım ve
O rm an M üdürlüğünce e-posta ile), Veteriner Hekim ler Odası Başkanlığına, İstanbul
Perakendeci Kasaplar E s n a f O dasına ve M edya K uruluşlarına gönderilm esine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

KOMİSYON BAŞKANI

İl Müftülüğü

Yi

UYE

İl Tarım ve Orm an
M üdürlüğü

CfOŞKUN
Muhatam
VeterinerTIizme leri Md.
İstanbul Büyiıkşehi Belediyesi

Em re Bahri ERGİN
Çevre Müh.
İl Çevre ve Şehircilik M üdürlüğü

ÜYE
M ehm et Ö Z E R
Sağlık Meslekleri Şb.Md.
İl Sağlık M üdürlüğü
Diyanet Vakfı İstanbul Şb.
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Orman Müh.
Tarım ve O rm an 1. Bölge
Müdürlüğü

