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TOPLANTİ YPRİ : KAYMAKAMLIK MAKAMI

0610712020 tarihli ve 460915 sayılı onayla Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp
ARSLANKÖYLÜ'ntin başkanlığında teşkil eden ve aşağıda adı, soyadı ve unvanları yazılı olan
üyelerin iştiraki ı|e...l0712020 tarihinde saat l4:00'de yapılan toplantıda Resmi Gazetede
yayımlanan 2610612020 tarihli ve 31 167 sayılı 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına
Dair Tebliği gereği Ferizli İlçesi Kurban hizmetleri komisyonunca;

1-Kurban Satış Yeri: İlçemiz sınırları içerisinde Kurban satış yeri bulunmamaktadır.
2-Kurban Kesim Yeri: İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri ile Belediye
zabıtalarınca uygun görülen ve "Kurban Kesim Yeri İzin Belgesi" verilen yerlerin kesim yeri
olarak belirlenmesine.
3 -Şahısların özel mülklerinde kurban kesimi yapmalarına.
4-Kurban kesim yerlerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün Veteriner Hekimleri Fatih
ÖrWP,Z ve Uğur BİLGİN' in olmasına.
5-Kurban hizmetleri ile ilgili sorumlu Çevre Sağlığı Teknisyeni: Öznur SAZOĞLU, Hemşire
İshak ÇAKMAK'ın olmasına.
6-Kurban kesimi ile ilgili sorumlu Din Görevlileri: Her mahallenin din görevlileri'nin olmasına.
7-Kurban kesim hizmetlerinde ve ilgili yerlere kurban nakillerinin kurban sahipleri tarafindan
yapılmasına.

KURUMLAR TARAFINDAN YERİNE GETiRİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

iıcn nnı,noiynsi ranarrNnı,u rarip n»iııvınsi çnnn«nnv rrususr,lR:
1-Belediyece toplu kesim yerlerinde kesim yapılması için, halkımızın teşvik edilmesine ve bu
yönde vatandaşlar:ımıza duyurular yapılarak gerekli tedbirlerin alınmasına,
2- Kurban kesim ve satış yerine gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık
olarak kesilmesinin önlenmesi için, gerekli tedbirlerin alınmasına, ayr|ca satış ve kesim yerinde
gerekli sıhhi tedbirlerin alınmasına,
3-Kurban Satış ve kesim yerleri girişinde el antiseptiği bulundurulmasına ve ateşi ve solunum
sıkıntısı olan, COVİD-1q tanısı olan ve temaslısı kişilerin hayvan satış alanına girmemesine,
 -Hayvan satış ve kesim alanlarında maske takılmasına, tokalaşma yapılmamasına ve fiziki
mesafeye uyulmasına, ayrıca satış alanında sıvı sabun ve kağıt havlu bulundurulmasına,
5-Satış ve kesim yerlerinde vatandaşların ateşi ölçülerek, ateşi 38 derece üzerinde olanlara tıbbı
maske takılmasına, girişlerine izin verilmemesine ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmesine,
6-Kesim alanı ve çevresinde, evcil ya da sokak hayvanlarının girmesine engel olunacak şekilde
tedbir alınmasına,
7-Kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın
önlenmesi, COVİD-19 bulaşma riskini en aza indirmek için randevu sisteminin uygulanması,
kesim işlemlerinin bayramın ilk günü yoğunlaşmamasl için gerekli tedbirlerin alınmasına,
S-Kurban atıkları ve çöplerinin en kısa zamanda toplanarak çevre temizliğine dikkat
edilmesine,
9-Özel satış ve kesim yerlerinde ve Belediyece belirlenen kesim yerinde görüntü kirliliği
oluşmaması için gerekli tedbirlerin alrnmasına,
lO-Bayram öncesi ve süresince belediye zabıta birimlerince aralıksız denetim yapılmasının
sağlanmasına,
11_Bayramın ilk üç günü akşamları çöp ve sakatatlann toplanması için günlük görevlendirme
yapılmasına,
l2-Kamuya açık park ve bahçelerde halkımızı rahatsız edecek şekilde kurban kesiminin
engellenmesine,
13-Yol kenarları, park ve meydanlarda, dere kenarlarında kesim yapanlara cezai işlem
uygulanmasına,



iı,cg trür,rüı-üĞüNcE ra n»iı,BcnK HUSUSLAR:
l -Kurban ibadetinin dini ve sosyal boyutları hususunda din görevlileri tarafindan halka
v aaz|ar da ve hutbelerde gerekli bilgilendirme yapılmasına,
2-Kurban kesiminin öncesinde ve sonrasında dikkat edilmesi gereken hususların camilerde
v aaz|ar|a anl atı l ma s ı na,
3-Yaaz ve hutbelerde kurbaır edilecek hayvaııların kulak küpeleri ve pasaportlarının 7 gün
içinde İlçe Tarın-ı ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmesi hususunda halka bilgilendirme
yapılmasına.
4-Kesim yerlerinde imkanlar ölçüsünde din görevlileri görevlendirilmesine,
5-VekAletle kurban kesim konusunda bilgilendirme yapılmasına,
6-Kurban raporu ve istatistiklerinin DHYS sistemine girilmesine ve İl Müftülüğüne
bildirilmesine,
7-Salgın nedeniyle vaaz yapı|amadığından, Cuma günleri hutbelerde halkımıza Kurbanla ilgile
bilgilendirme yapılmasına
8-Ek-1 ve Ek-2 formları cami ilan panoları ile kurban satış ve kesim yerlerine asılmak suretiyle
halkımızın bil gilendirilmesine,

iı,cB TARIM VE ORMAN vıü»ünı,ü ĞüNcn TAKip EDiLMEsi cnRnxnN
HUSUSLAR:
l-Kurban Bayramının öncesi ve sırasrnda; Belediye Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman

Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğünce l'er elemanla oluşturulacak denetimler yapılmasına,
ulaşım alacırun Ferizli Kaymakamlığı (İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü) tarafindan tahsis
edilmesine,

2- Kurbanlık hayvanların 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 hayvanların ırk, cinsiyet ve yaş
bilgilerinin sorgulanabileceği konusunda vatandaşların bilgilendirilmesine,
3-Gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi
için gerekli tedbirlerin alınmasına, çiftliklere muhtarlar kanalıyla tebligat yapılmasına, aykırı
davrananlara yasal cezai işlem uygulanmasına,
4- Kesim yerine gerektiğinde Veteriner Hekim görevlendirilmesinin sağlanmasına,
5-Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmeden önce resmi veteriner hekimlerce kurbanlık
hayvanların sağlık kontrolünün yapılarak sadece sağlıklı hayvanların sevklerine müsaade
edilmesine, satılmayan hayvanların geri dönüşlerinde veteriner sağlık faporunun alınması
hususunda yeti ştiricilerin bilgilendirilmesine,
6-Bulaşıcı hastalığa yakalanmış veya hastalıktan şüpheli hayvanlara 1116120|0 tarihli ve 5996
sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak
çıkarılan yönetmelik ve talimatların ilgili hükümlerine göre işlem yapılmasına, Şap hastalığı
yönünden aşı ve bağışıklık sürelerine dikkat edilmesine,
7-Kesilecek kurbanlık sığır cinsi hayvanların kulak küpeleri ve pasaportları, koyun ve keçi türü
hayvanların ise kulak küpelerinin toplanarak veri tabanından düşülmesinin sağlanmasına,
8-Kurban kesildikten sonra her hangi bir şüpheye düşüldüğü takdirde etin muayenesi
hususunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yardım istenmesine ve durumun vatandaşlara
bildirilmesine, gerektiğinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün duruma el koymasına,

ircp sAĞLIK ıvıü»ünr,üĞüNcB r EDİLMESİ cnnnrnN HUSUSLAR:

1-Kurban kesimi esnasında herhangi bir yaralanmaya karşı ilk müdahaleyi yapmak üzere ilçe
hastanesinde acil müdahale için nöbetçi doktor ve sağlık elemanı bulundurulmaslna,
2-Talep olması halinde Kesim yapacak olan Kasaplara İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafindan hijyen
eğitimi verilmesine,



KURBAN KESiM yERLERİ DIşINDA özF.r rvıüı,xiyuriN»B KURBAN
KESENLERİN uyacAKLARI ESASLAR:

1 -Kurbanlık hayvanın ehil kimseler tarafından kesilmesine,
2-Kurban kesilecek yerin sağlık şartlarına uygun hale getirilmesine,
3-Kurbandan çıkan, kullanılmayacak olan işkembe ve benzeri diğer atıklar sızdırnıaz. dayanıklı,
yüksek yoğunluklu polietilen siyah torba|ara2l3 oranında konulmasına, gerektiğinde ikinci torba
kullanılmasına, ağzı iyice kapatılıp bağlanarak belediye temizlik ekiplerine teslim edilmesine,
4-Kesinlikle yol boylarında, parklarda, sokak aralarında, caddelerde, dere ve göl kenarlarında vb.
halka açık yerlerde kurban kesilmemesine,
5-Kesim sonunda kesim mahalli kanlı ve kirlenmiş bir durumda bırakılmamasına, kan izi
kalmayacak şekilde temizlenmesine, gerektiğinde kireçlenmesine,
6-Hastalık riski nedeniyle, kesilen hayvanlardan arta kalan çiğ et ve iç organların kedi-köpek
gibi sokak hayvanlarına verilmemesine,
7-Kurban derilerinin taşınması esnasında kan sızmasmın engellenmesine ve çevre kirliliğine
neden olunmaması yönünde tedbirler alınmasına karar verilmiştir.

Yukarıda alınan kararlar Kurban Hizmetleri Komi syonun ca imzalar altına al ınmı ştır.
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