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zoNGUI,DAK vALiLici runeeN HizMETLERi Ko\4lsyoN KARART

2020 Yfi Kurban Hizmetleri Komisyonu 01.07.2020 tarihinde Vali Yardrmcrsr Hiiseyin ERGi,nin
Baqkanlrfirnda ilimiz valili$i toplantr salonunda saat I 1.00'da toplanarak a$a[Jaki kararla. almrqtrr.l- "2020 Yrlr Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasrna tiair Tebli!i'i z6lo6lzo20 tarihli ve 31167 sayrlrResmi Gazete' de yayrmlanarak yiiriirliife giren ve 26/0612020 tarihli ve 8.43959g sayrlr Diyanet igieriBagkanlrIrnn2020 Yrh Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasrna oair reftig yazst incelenmigtir.z- ilimiz rnerkezinde kurban satrq yeri olaiak; Biilent Ecevit C4d. 69 Ambarlar Mevkii (Eski papila
Madencilik Kcimiir Deposu) belirlenmigtir.

3- Kurban satt$ ve kesim yerlerinin dezenfekte edilmesi Zongutdak Belediyesi, hayvan sa$lr!rnrn
korunmastnrn kontrolli Tanm ve orman il tvttiotirtiifii tarafrndan yap,la]duktr.-

4- ilimiz merkezinde kurban kesim yeri olarak ietediye M#;;;"*i ,"rpi, edilmigtir.
Mezbahanelerde ve kesim yerlerinde kesilen kurbanlann etrafa mikrop .ug.umalan, glvre kirlili$ine neden
olmamalart ve attklart kedi ve k<ipeklerin yememeleri igin belediyeiefoe toplanrp, derin gukurlar agrlarak
g<imLilecektir.

5- Kesim yaprlan yerlerde Tartnt ve orman Bakanlrgr Tanm it vifoiirliigii'nce gdrevlendirilen veteriner
hekimler ile mezbahane veterineri nobetleqe gdrev yapacaklardrr. GdrevllndirilJn personel, belirtilen saatlerde
gcirev yerinde olacaklardrr. Kesim yapacak kasaplar Zonguldak Belediyesi tarafrndan temin edilecektir. Kesimi
yapan kasaplarrn yevmiyeleri komisyon tarafindan belirlenen tutarda zong{tOat Belediyesince ridenecektir.

6- Yaklaqan Kurban Bayramr oncesinde, kurbanlrk hayvanlarri satrgrnrn yaprlacagr yerlere getirilen
hayvanlarda il igerisinde bi.iyiikbaglarda pasaport ile kiigiikbaqlarda nat<it belgesi; il drirndan getirile,
hayvanlarda ise veteriner hekimin Saflrk Raporlarrnrn bulunmasr eeiekmek[edir.

7- Kurbanlrk-hayvanlarrn satl$ yerine giriginin yaprlmadan her satrcrya belediye tarafindan "Kurban SatrgYeri Taahhutnamesi" imzalatiacaktrr. Onay alanlarin satrg yerine gi.,'triOen kontrolii belediye ekiplerince
yapr lacaktrr.

8- Kurban Kesim ve Denetleme Komisyonu; Tanm ve Orman it VtiHlirtiiEiinden Veteriner Hekim Doscan
QAKAR, Erhan AKGUN, Qagrr ALKAg, Belediye V.eteriner Hekim n],zu akqay, Qevre ve gehircilik il
Miidtirltigii Qevre Miihendisi Canberk $EREF, Tark 6ZENQ, Zonguta{k sereaiyesi Zabfta Memuru Recep
SARAQ taraflndan oluqturulmuqtur.

9- Satrg yerinde kurbanlrk olarak sattlmasr uygun olmayan hayvarplann, Veteriner Hekimler taraflndan
belirlenmesi durumunda, belediye ekiplerince satrq yerinde iqaretlenerek satigr engellenecektir.

l0- Kurban bayramt cincesinde kurbanlrk hayvanlarrn sevkle[inin denetimi agrsrndan EmniyetMiidiirliifii ve Jandarma Teqkilatlart ile Belediye Zabrtasr, Tanrf ve orman Bakanhfir Talm ilMiidiirliifiii arasrnda iqbirtifii ve yarchmlaqma saflanacak. hayvanlarrrfr kimlik ve sa[lrk kartl"arrnrn, kagak
hayvan hareketlerine kargr dtizenlenen denetimlerinin sayrsr artrnlacaktrr. {ug, ki.igiik olan kurbanlrk hayvanlarrn
satrg yerlerine sokulmamasr igin ilgililerce gerekli tedbirler ahnacaktrr.

Il- Kurban sattq ve kesim yerlerinde COViD-19 salgrnr sebebille Komisyonlasn aga[rda belirtilen
rnaddeler dofirultusunda gerekli tedbirleri alacaklardrr

a. Satrg ve kesim yerlerinde a$v. ve burnu kapatacak qekilde mas(e kullarulmas t, en az 1,5 rnetre (3-4
adrm) olacak gekilde fiziki mesafe kurallarrna uyulmasr, satr$ ve kesim yeilerinin tiim giriqlerinde ve igerisinde
belirli mesafelerde el antiseptifii bulundurulmasr hususlannda gerekli tedbirlerin alrnmasrna,

b. Hayvan satrg alantntn etrafi srnrrlandrnlrr, insan kalabalrIrnr dnl$mek igin hayvan ve insanlarrn giriq-
gtkrgrna uygun kontrollii kaprlar oluqturulur. Hayvan satrq yerleri iginde uygfm ydniendirmelerin yaprlmasrna,

c. Hayvan sattg alantnda 8 metrekareye bir kigi (miiqteri ve satrcl b{raber) olacak qekilde kontroll[i insan
giriqinin saflanmasrna,

d. Hayvan satrg alanrnrn girig kaprlanna ve uygun yerlerine, COVI$.l9,dan korunma cinlemleri ile ilgili
bilgilendirici kurallann oldu[u tabelalarrn asrlmasrna,

e. Hayvan satrq alanlanna ateg ve solunum srkrntlsr olanlar allnl$amaltdlr,
giriglerinde vatandaglartn ategi dlgiilerek, ateqi 38oC iizerinde olanlara trfbi maske
veri lmemesi ve sagl rk kuruluguna yonlendiri lmesinin safilanmasrna,

f- MUgterilerin hayvan satrq alanlarrnda uzun stire kalmamalan igin ujr4nlann yaprlmasrna.
g. Hayvan sattq alanrnda insan kalabalrfir ve belirli yerlerde yofunl{flu cinlemek igin uygun hayvan satrg

i.initeleri olugturulur. Bu iiniteler arasr mesafenin en azz metre olmasrna,

Satrq ve kesim yerlerinin
taktlmasr, giriglerine izin
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h' Her hayvan sattg iinitesinin uygun yerinde el antiseptipi veya ,f,jr"nt sa[layacak uygunlukta kolonyabulundurulmasrna, r -' -I-JJ -"
i' Hayvan sattg alanr igerisinde ulaqrlabilir yerlerde el yrkamak igin favabolann olugturulmasrna,j. GiriEte el antisepri[i kullanrlmasrna, /-----'---'- ''^" 

1-'-"'k' Ategi ve solunum stklnttst olan, coVlD-19 tanrsr olan vey{ temaslrsr miiqterilerin, hayvan satrgalanlanna girrnemesinin sallanmasrna,
l. Hayvan satrq alanlannda maske takrlmasrna,
m' Miigteri ve sattctlartn hayvan satrg alanlarrnda fiziki mesafeye ,y{*ulu.,n,n safilanmasrna,n' Mii$teri ve sattctlar arastnda el temasr (tokalaqma) ol-umu.,n,n .[glunn.,u,nu,
o. Yeterli saylda lavabo ve tuvalet olmasrnrn ,uglun*uunu,
p' Abdesthanelerde ve tuvaletlerde yeterli ,uL.r. olmasr igin gfrekli tedbirlerin alrnmasr ve devamlrsrvt sabun ve kallt havlu bulundurulmasrna,
q' Satrctlarln geceledikleri yerde yataklar arasr mesafe , en az 1,5 mltne olmahdrr. Satrg i.initesinde bulunansatrcrlarn difier satrg iinitesinde oranrarra temas etmemesine,
I 2- Bilgilendirme kapsamrnda aga$rdaki garrgmalar yaprracaktrr.
a' Kurban ibadetinin dini ve toplumsal boyutiarr hususunda bilgilendirme yaprlmasrna,b' Baqta kist hidatik, qarbon, bruselloz, krrrm kongo kurr;;i;l;;;;t, ti.iberki.iroz gibi hayvanrardaninsanlara ge9en hastalrklar olmak iizere toplum ve gevre .7gr,g,, ;ii" +Jil;" uygun iqlenmesi, pigirirrnesi,tiiketilmesi, sakatatrn gdpe atrrmamasr, evcir ve yabani'h ayvanrara verirmeriresi ve birzeri konurarda vatandagraraydrnlatrlrr' Ayflca.c.ovlP 

.19 nedeniyle dikkat-edilmesi lereken kr.ul;;$;;le hatrrlatrlrr. Zoonotik hastalrklarve COVID-19 ile ilgili bilgilendirici tabelalarrn hayvan sitrg yerleri ve haJrvan kesim yerlerinde rygun alanlaraasrlmasrna. I -
c' Kasaplar; su gegirmeyen 6nliik, maske, eldiven, su gegirmel *ir*" kullanmalrdrr. Her hayvankesiminden sonra, eldiven degigtirilmeli, kesim aletleri yrkanmal u."o"r.nr|lt[ eaitmetiair.l3- Kurban kesmek isteyen vatandaglanrlrzul kurbanlarrnr aini {riikiimlere, sallrk qartlarrna, hayvarrrefahtna ve Qevre temizligine uygun olarak uygun olarak izin veriten t{.i. y".rerinde veya vekalet yoluylakestirmelerine yardtmct olmalanna ve yetkili kurumlarca kesim y.rt..inJ{ y"rJ.i uou. din gdrevlisi, veterinerhekim, giivenlik gcirevlisi, kasap u. yurd,r.r personel bulundurulm;r;;;: 

-l '---'
l4- Belgesiz ve kiipesiz olarak yakalanan kagak hayvanlarrn t.ri,fn amactyla mezbahaya veya gerekli

durumlarda karantina merkezlerine gevklerinde bahse konu yerlere gtittirftene ve kesim iglemi tamamlanana
kadar Emniyet veya Jandarma gdrevlileri tarafindan araglara eglit .alrrn.$in. ,e uu amagla 7/24 esasrna g6regerekli gcirevlendirilmelerin yaprlmasrna, ' 

Il5- Halk Egitirn Merkezi Mtidi.irli.iklerince, ilgili uzman kiqilerd[n de f-aydalanarak, kurban kesirnikonusunda kasaplara ve kurban hizmetlerinde gcirev 
-alacak 

tiim person[h yonetit gcirev alanlan ile ilgilikurslartn diizenlenmesine, ilgili kurumlar tarafindan kurbanlrk satrg ,f r."ri- yeilerinde 96rev yapacak
personelini tantttct "Gcirevli Kimlik Kartt" ve "Kesim Elemanr Kimlik rurtf" diizenlenmesine, kesim yerlerinde,
'Kasaplrk Belgesi' veya Kesim Elemant Yetigtirme ve Geligtirme Kurslanrfdan alrnmrg "Kurs Bitirme Belgesi,,
ve "Hijyen Egitimi Belgesi" olanlann g6revlendirilmesine,

l6- Kesilen hayvanlarrn etlerinde .insan saflrfirna zararh bir h{sta1k grkmasr durumunda kesilen
hayvanlartn tiiketimine izin verilmeyerek il/ilge Tanm Orrnun Mi.idi.irli.igi.i, $elediye ekipleri tarafindan veteriner
hekim nezaretinde usuliine uygun gekilde imha edilmesine ve if iur,,fn ve Orman Mi.idiirliiklerine bilgi
verilmesine.

l7- ilge Kurban Hizmetleri Komisyonlan tarafindan sorumluluk [lanlarr igerisindeki satrg ve kesim
yerlerinde gcirev yapacak resmi g<irevlilerin isim ve iletiqim bilgilerinin k{rban bayiamrnda g<irevli kurumlara
bildirilmek izete it Kurban Hizmetleri Komisyonu ud,nu lotoltzozo tarihine kadar Ta'm ve ornran
M tid i.irl i)fiiine gcinderi I mes i ne,

l8- Kurban Bayramrnda kesilen hayvan sayrlannrn il ve ilge B4leAiy" Bagkanlrklarr aracrlrgryla il
Miifttiliigiine bildirilmek tizere 2020 Yrh Kurban Hizmetlerinin Uygulanmafrna Dair Teblifiin 5. Maddes-inin ofikrasr hiikmtine g6re 0410912020 Cuma giinii mesai bitimine kadar il fufban Komisyon-una ilerir. it fu.Uu,
Komisyonu, ilgelerden gelen raporlarla kendi raporunu defierlendirip birleqt{rerek 18.09.2020 Cuma giini.i mesai
bitimine kadar Diyanet igleri Bagkanhlrna (DHyS) kaydeder.

l9- il KurbanHizmetleri Komisyonlan tarafinian kurbanlrk hayvan fatrn alacak vatandaglalmrzrn kulak
kiipesi bulunmayan hayvanlarl sattn ahnamalan ve aldlklan kurbanlrk fiayvanlarda, alman ti.im cinlemlere
rafimen, hastalrk qiiphesi uyandrracak belirti gcirdiikleri takdirde kurban ru{,q ,. kesim yerinde bulunan resrni
gcirev I i lere m iiracaat etmeleri hususunda b i I gi lend i ri lmererine,

20- Mezbaha ve kurban kesim yerlerinde kesimlerin daha di.izefili yaprlmast, zaman kaybrnrn ve
karmagastnrn cinlenmesi igin randevu sisteminin getirilmesi ve hayvan kesifni, yizme, et paylagrmr ve benzeri
iglemler esnastnda srra bekleyenleri stkrntrya dtiqiirmeyecek gekilde gerekli te!birierin allnrnasina,-'/q4 frU



2l- Kurbanlrk hayvan satrq yerlerinin olasr hastalrk riskine kargr il ve ilge Belediye Baqkanlrklarrna baglrilgili birimlerce her giin temizlik ve dezenfeksiyonunun yaprlmas,;;, g[*;iilerce dezenfeksiyon kayrrlarrnrntutulmasrna ve kontrollerde bu kayrtlarrn g<isterilmesinin teminin. ,. ,rLil[ronrusndu araglarda bulunan altlrk vegiibrelerin bulaqrcr hastalrk etkenlerinin ri.kirin yok edilmesi agrsrndan giivenli bir qekilde imha edilnesine,bayram <incesi kurban satrqt stiresince ve bayram stiresince beleaiyeler, [riu., satrg ve toplu kesim yaprlacakyerlerde yeterli sayrda temizlik ekiplerinin, araqlarryla birlikte di.izenli olafak galrgrr halde turulmasrna, cjzelliklebayramrn ilk iki giini.i temizlik elemanr ve atrk toprama uru.,,,ruyr*;;;;f;il;r,r.,
22- Kesirnhanelerde kesilen kurbanlrk sr8rr ve koyun/keqi 

"ln.i 
t uliuuniu.,, kulak kiipelerinin Srfirr CinsiHayvanlartn Tantmlanmasr, Tescili ve iz.lenmesl ve Koyun ve Kegi Tiirii layvanlarrn Tanrmlanmasr, Tescili veizlenmesi Yonetmeli[inin ilgili hi.iki]mleri gergevesind. ui.it,irit.rek fakanhkga belirlenen usul ve esaslargere$ince imha edilmesine, kesilen srerr cinsi hayvanlann veri tauan,noat *ilr,erinin yaprlmasrna ve hayvanpasapoftlarrnrn en yakrn illilqe Tanm"ve orman Miidiirlii[iine d"'; ;;hi.rira." itibaren yedi (7j giin igindeteslim edilmesine,

23- Komisyonun belirledigi yerler drqrnda kesilecek kurbanlrk sr$ir cinsi hayvanlarrn kulak ktipeleri vepasaportlartntn, koyu.n.ve kegi tiirii hayvanlann. kulak kiipelerinin mahalie muhtarlarr tarafindan toplanarak veritabantndan diigtimlerinin sa[lanabilmesi igin illilge Tanm ,. orr* rratiJif.iiiri"ri"i, kendi yetki ve sorumluluksahala,ndaki mahalle muhtarlart ile bir bilgilenairme toplantrsr dr;;."ri;;in" ,. u, konuia muhtartara yazrlrtebligat yaprlmasrna, 
f 

-- -

24- ilge Kurban Hizmetleri Komisyonlarr tarafindan kurban bayramrndan sonra yaprlacak olandegerlendirme toplanttlart neticesinde hazrrlanacak raporun o+togtzoio #il" kadar il Kurban HizmetleriKornisyonu adtna il Taflm ve orman Miidtirlii[ii Hayvan Saglrgr ,. v.,iq,iriciligi $ube Mtidiirli.i[iinegdnderilmesine,
25- ilgili Kurum ve kuruluqlarca denetimlerde gcirevlendirilen perspnelin gdrevini yerine getirmediginin

tutanakla tespit edilmesi halinde gerekli yasal iglemleiin kendi t r.rriur,r!.a yap,lrugna, iqlem sonugla'nrn ilKurban Hizmetleri Komisyonuna bildirilmesine, - J --)

26- ilgili Yrinetmelik, Tebli8 ve Komisyon Kararlarrna aykrrr harek{t edenler hakkrnda 2g72 sayrlQevreKanunu,5l99 sayrlr Hayvanlarr Koruma Kanunu,5996 sayrlr Veteriner I-lizmetleri Bitki Sa[lrfir Grda ve yem
Kanunu, Hrfzrsrhha Kurulu Kanunu ve 2020 yrlr Kurban Hizmetlerinirf Uygulanmasrna Dair Teblifiin lg.
rnaddesinde belirtilen cezai iglemlerin uygulanmasrna, r '
i. ... - .27- Diyanet Iqleri Baqkanlrlr tarafindan haztrlanan Kurban Rehb$rinin it/itge Belediye Bagkanlrklarr,Ilgili Kurum ve Kuruluqlar ile il Mi.ifttiliifiini.in web sitesinde yay,nlanmas,nla.

28- Kurban hizmetlerinin uygulanmasrna dair tebli-gi, S. fr4uaa4ri fnrl fikrasrnda belirtilen ,,kesim
yerlerinde komisyon iiyesi kurum ve kuruluqlardan yeterli sayrda personel gcirevlendirilir ve i.icretleri Kurban
Komisyonu hesablndan cidenir" hiikmii gere[ince itlilge komisyonlanncu bpti"rtenen bir bedelin Kurban Satrg ve
Kesim Yerlerinden tahsil edilerek agrlacak hesaptan ilgili personele <idenmejine;

29- Kurban sattq yerlerine getirilip satrlamayarak geri gotiiri.iln'{ek istenen ki:giikbag ve biiyiikbaq
hayvanlar igin mutlak suretle Yurtigi Hayvan $evklerine Mahsus Veterinef Sa$hk Raporu almalarr konusunda
yetiqtiricilerin uyarrlmasrna, konu ile ilgili satrq yerlerinde gerekli bildirimlerfin yiprl,nasina,

30- Kurban satl$ ve kesim yerlerinde; dini vecibelere. safilrk l{rtlanna, hayvan refahrna ve gevre
temizli[ine uyulmasr hususunda Miiftiiliiklerce camilerde vaaz, tlutU"l.,{d. ve dilei gcirevlilerce radyo ve
televizyon larda agrklamalar yaprlmasrna,

3l- Komisyonumuzun l7 Temmuz 2020 Cuma giinii saat t{.:O'da yeniden Valilik binasrnda
toplanmasrna,

32- 2020 yrlr kurban kesme ve kestirme iicretlerinin mahalli gartl{ra g<ire il ve ilge Komisyonlarrnca
belirlenerek kamuoyuna ilan edilmesine,

33- Mezbahanede ve komisyonca belirlenen yerlerde yaprlacak kesimlerde kurban sahiplerinden;
Biiyiikbaq hayvanlar igin 400 (diirtyiiz) TL,(Pargalanrp her gey iginde biitUfr iglemler d6hil.)
Kiigiikbaq hayvanlar igin ise 85 (seksenbeq) TL. (Pargalanrp her gey iginle biitiin iqlemler dahil.) Zonguldak
Belediyesince tahsil edilecektir.

34- Mezbahanede ve komisyonca belirlenen yerlerde kurbanlanfirr kendileri kesmek isteyenlerden
biiyiikbaq hayvanlar igin 100 (ytiz) tl, kiigiikbaq hayvanlar igin ise a0 (krrk) tl. Tesisten yararlanma ticreti
alrnacaktlr.

35- Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafindan Qevre ve $ehircilit il tvtiidtirli.ifii.i'nden bir memur, Tarrm
ve Orman Bakanlr$r Tarrm it n4uaurttigii'nden bir veteriner ile bir goftr, il Sa[lrk VttiOti.tugri'nden bir saglrk
rnemuru, Zonguldak Belediyesi'nden kesim yerlerinde gdrev yapmakizere fir Veteriner Hekim, Tahsildar ile bir
zabfta fflemuru, il Emniyet Miidi.irlii$ii'nden kurban sut,q yeri've kesim ye{lerine bir polis memuru bir gii,, il
Milftiiliigtinden iki personel bir giin boyunca gcirevlendirilecektir. Gcirevl{ndirilen pirsonele g1inliik net 200
(ikiyilz) tl iicret 6denecektir
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corevlendirilen personelin giinliik yevmiyesi Zonguldak Belediyesince karqrlanacaktrr. Her tiirli..i vergi ve
harqlar soz konusu belediyeye aittir. Ayrrca, rnizbahane drqrnda kesim yaprlacak olan yerlerde en yakrn canriigiirevlileri iki giin boyunca ilimiz Miiftiiliigii tarafindan vaiandaglann ku.bun keserken dini vecibelerini yerine
getirebi lmeleri hususunda yardrmcr olacaklard rr.

36- Kurban kesim giinlerinde, belirlenen gcirevliler igin Zonguld4k Belediyesi tarafindan arag ve gof'ortahsis edilecektir.
37- Kurban kesim yerlerinde kurban derilerini ve ba[rrsaklarrnr kqrban sahiplerinin iste[i do[rultusunda26.09.2013 tarihli ve 2877 sayrlr Resmi Gazetede yayrmlinarak ytiriirl(fige giren degigiklik ile yasal faaliyetgosteren vakrf ve dernekler 2860 sayrlr yardrm Toplama Ka,,iJnuiu gore makbuz mukabilindetoplayabileceklerdir. Sciz konusu kanun kapsamrnda izin alrnmadan girigilen Uufrr. konu toplama faaliyetlerininkolluk kuvvetlerince denetrenmesi, mevzuata aykr. hareket edenrel nakkrnoa jerekri adri ve idari iqremrerin

yaprlnrasr.

38- Komisyonun almrq oldu[u kararlara aykrrr olarak kurban satrqr yaprlan yerler ile komisyon tarafrndantespit edilen yerler drqrnda ve gerekli hijyen koqullarrna uymadan kesim yapanlar hakkrnda 2g7i sayrl eevreKanunu'na gcire iqlem vaprlmasr, yine Qevre ve gehircirit it Haiiaurlii$ ;; g"r"Jiy; B"$k";I,;;." yerinegetirilecektir.
39- 5199 sayrlr Hayvanlan Koruma Kanunu'nun Madde 12, "flayvanlann kesilmesi; dini kurallarrngerektirdi[i 6zel kogullar dikkate altnarak hayvanr korkutmadan, iirkiitmedEn, en az act verecek gekilde, hilyenik

kurallara ve usuliine uygun olarak bir anda yaprlrr. Hayvanlarrn kesiminin ehliyetli kiqilerce yaprlmasr sa[lanrr.
Dini amagla kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarrn, dini hiiktirnlere, sa[lrk qartlanna, gevre temizli[ine uygun
olarak, hayvana en az au verecek qekilde bir anda kesimi, kesim yerleri,-e[rliyetli kesim yapacak kigiler ve ilgili
diper hususlar Bakanhk, kurum ve kuruluglarrn gciriigi.i ahnarak, ilgili ydnetrnelige gore uygura yaprlrr .,,

40- Ulkemizin et ve si.it ihtiyacrnrn karqrlanmasrnda temel insur olatr geb"e ve damrzlrk niteligi tagryan digi
biiyiikbaq ve kiigtikbaq hayvanlann ilimiz geneli kurban olarak kesimleri y-asaklanmrg ve ilimiz ie ilgelerinde
bulunan tiim Kurban Satrq yerlerine, gebe ve darnrzlrk degeri tagryan aigi UiiytitUag ve ktigiikbag hayvanlarrn
girigine izin verilmeyecektir.

4l- Alrnan kararlar mahalli basrn yayrn, radyo ve TV'lerde) vaaz
vatandag lanm rza duyuru Iacaktrr.

ve hutbelerde, beledive anonslarr ile

42- Kesilen kurbanlartn kulak kiipeleri ve pasapoftlan gcirevlilerce Tarrm ve Orman Bakanlfir Ta,m il
M iid ii rliifii'ne tes I im edi lecektir.

43- Giivenlik kuvvetleri ile ilgili bdli.imlerin uygulanmasr amacryla Diyanet igleri BagkanlrIr'na ait 2020
yrll Kurban Hizmetlerinin Uygulanmastna dair Teblig ile alrnan Kurban Hizmetleri (omisyon Kar-arr suretleri il
E m n iyet Miid ii rliiIii' ne ve il Jandarma Kom utan ligr,na g<inderi lecektir.

44- Kurban kesim ve sattg yerlerinde giivenlik ve asayige iligkin cinlemler ilgili kuruluqlarca alrnacak
olup; rizellikle kurban satrg yerlerinde ir Emniyet Miidiirlii[ii ve il iandarma Komutanh[r tarafindan gerekli
tedb i r ve <in lem leri n al lnmasr sa[lanacaktrr.

45- Bayram 6ncesi ve bayram stiresince cizellikle kurban kesirmlerinin yo[un oldu[u ilk iki giin
belediyelerin zabfia birimleri yukanda belirtilen hususlar do[rultusunda aralrksrz denetim yapacak-trr.

46- Kurban Bayramt dncesinde ve stiresince Tanm ve orman Bakanhfir Tairm il vudrirtri[u'niin
koordinasyonunda yeterli sayrda arag ile ndbetgi veteriner hekirn gcirevlendirilecektir.

47-Tanm ve Orman it n4uOUrltigiine Kurbanlrk Hayvan lesimi igin mi.iracaat eden hayvan yetigtiricileri
ile giftlik sahiplerinin Kurban Kesim ve Denetleme Komiiyonunun de[erlendirilmesi ile kurban kesimine izi,
verilmesi.

48- igiqleri Bakanlr[r iller idaresi Genel
Kesim Yerlerine Ycinelik Tedbirler ile ilgili yazr
esaslarrn rn uygu lanma y. 0 1 .07 .2020

Miidi.irli.igiiniin 30.06.2020 tarihli ve E.10499 sayrlr Kurban
ekinde gdnderilen rehber ve teblifi dolrultusundaki usul ve
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