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KARAR TARİ}ri : 0810712020
KARAR NO
: 0l
"2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ" 26,06.2020 tarihli ve 3|l67
sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kurban hizmetleri konusunda yapılacak
çalışmalarla ilgili olarak yayımlanan söz konusu Tebliğ hükümleri çerçevesinde Kurban Hizmetleri
Komisyonu üyesi kurum ve kuruluşlar tarafindan uygulanması gereken hususlar herhangi bir
aksaklığa sebebiyet verilmeksizin uygulanacaktır. Anılan Tebliğ Komisyon üyesi kurum ve
kuruluşların web sitelerine yüklenecektir.
Karar, Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde 3l Temmuz 2020 tarihinde idrak
edilecek Kurban Bayramında ibadet maksadıyla kurban kesecek vatandaşlarım|z|n bu görevini ifa
ederken kurbanlarını dini htlkümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde
kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmak amacıyla;
0610712020 tarih

ve 462772 sayılı onay gereği oluşturulan "Kurban Hizmetleri Komisyonu"

0810712020 Çarşamba günü Saat

l1.00'de Şanlıurfa İl Vtlttlltlgünde Vali Yardımcısı Adem 1-1Nal

başkanl ı ğında toplanmı ş olup aşağıdaki kararlar alınmı ştır:

A- iL ı,ıüprüı-üĞü vE, iı-çE ıı,ıüprüı-üKLERi
l-Cuma gtinü hutbe,vaaz) TV ve radyo programlarında kurban ibadeti ve kurban kesimi
hakkında vatandaşlara bilgi verilmesine, belediye tarafindan tespit edilen kurban satış ve kurban
kesim yerleri dışında kalan yerlerde kurban satışı ve kesim yapılmaması konusunda

vatandaşlanmızın bilgilendirilmesine,
2-Kurban bayramından önceki Cuma gnnn 24.07.2020 tarihli Cuma hutbesinde kurban ile
ilgili müftülükçe hutbe okutulmasına,
3-Vatandaşların kurban ibadetini dini vecibelere uygun kesmeleri amacıyla kurban
bayramının ilk üç günü kurban kesim yerlerinde din görevliler görevlendirilmesine,
4-Ya'zve hutbeler başta olmak izere yazı|ı ve görsel medyadan da yararlanılarak kurban
Kesiminin bayramın ilk üç günü yapılabileceği hususunda halkımızın bilgilendirilmesine,
5-Vekalet yoluyla kurban kesmek isteyen vatandaşlar|m|za gerekli açıklama ve duyuruların
il ve ilçe müftülükleri tarafindan yapılmasına,
6-Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafindan tespit edilen kurban satrş ve kesim yerlerinin
halka duyurulmasına,
7- "Vekaletle kurban kesimi" konusunda halkımızın bilgilendirilmesine ve teşvik
edilmesine,
8- Karar, Yönetmelik ve Tebliğ ile ön görülen hizmetler zamarıında yerine getirilecek ve
gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak bu hizmet en iyi şekilde ifa edilmesine,
9-İl ve ilçelerde hazı/ıanarı kurban satış ve kesim yerlerinin açık adresleri 10.07.2020 Cuma
gününden itibaren Kurul ve Komisyon üyesi kurum ve kuruluşlann web sitesinde yayınlanmasına,
10- Vatandaşlarımızın ve görevlilerin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla Başkanlık ve
Kurul üyesi Bakanlıklarca hazırlanan ve e-mail ile müftülüklere gönderilen Kurban Rehberi, ilgili
kurum ve kuruluşlarla müftülüklerin web sitelerine yüklenmesine,
|l-Yaaz ve hutbeler başta olmak i,izere yazı|ı ve görsel medyadan da yararlanarak kurban
ibadeti ve kurban hizmetleri konusunda bilgilendirme ve eğitim çalışmalarına önem verilmesine,
kurban kesiminin bayramın ilk üç giinü yapılabileceği hususunda halkımızın bilgilendirilmesine, bu
bilgilendirme çalışmalannda müftülüklerimizin koordinasyonu ile din görevlilerinin tamamı aktif
rol
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Kurban kesilen sığır cinsi l-ıavvaı-ılara ait kulak küpesi ve pasaportları. koyiıır ve keçi türü
hayvanlara ait kulak küpelerinin Komis,vt,ınlarca belirlenen kişiler, kesim yerlerindeki giirev|iler.
muhtarlar" din görevlileri, belediye zabıta nren-ıurları ve dİğer yetkililer aracılığı İle İl ve İlçe Gıda.
tarım ve hayvancılık müdürlüklerine Kurbaır Bayramını takip eden 7 (yedi) gün içinde teslim
edilmesi hususu ile kurban alırken dikkat edilnıesi gereken konuları ihtiva eden Ek-2'de yer alan
bilgiler din görevlilerince vaaz. hutbe. mahalli radyo ve televizyon programları. basın-yayın
organları aracılığı ile vatandaşlarımıza duyurulmasına,
ız_

13- İki yaşlnı doldurmayan sığırların, gebe ve kurban olması dinen sakıncalı olan
hayvanların üreticiler tarafından kurban satış yerlerine getirilmemesi gerektiği duyurulacaktır.
Ayrıca, "Kurban kesmekle yükümlü olan kimsenin bu ibadeti geçerli olarak yerine getirmiş
sayılması için kurbanlık hayvandabazı niteliklerin bulunması şart koşulmuştur. Buna göre kurban;
koyun, keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak
keİilemezler. Kurban olabilmesi için, kurbanlık hayvanın süt dişlerini değiştirmiş olması gerekir.
Bu da genel olarak, deve 5; sığır ve manda 2; koyun ve keçi 1 yaşını doldurunca gerçekleşir. Bunun
yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban
laiı"uiıir. Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, aza|arı tam ve besili olması, hem ibadet aÇısından,
hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesİnde hasta, zayıf ve düŞkün,
bir veya iki gözü kör, boynuzları kırık, dili, kuyruğu, kulaklarl ve memesi kesik, diŞlerinin tamamı
veya çogu O.ıttit hayvanlardan kurban o|maz. Ancak, halvanın burulmuş, doğuştan boynuzsuz
ol*urİ, ğaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, kurban edilmesine mani teŞkil
etmez.,, hususlarının aranacağı konusunda vatandaşlarım:rz ve görevli Personel aYdınlatılacaktır.

B- ÇEVRE VE

ŞEHiRciı,ir

İı- ıı,ıÜoÜnl-ÜĞÜ

1-Belediye tarafindan Kurul kararlarının

ve

2812 sayılı Çevre Kanununun ilgili

maddelerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla, kurban satış ve kesim yerlerinde Çevre kirliliğine
neden olunmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına iliŞkin Çevre ve
şehircilik müdürlüğünce bir personel görevlendirilmesi,
z-Hazırlanan bu yönetim planı ve uygulanmasrnın aksine hareket edilmesi halinde ve 2872
sayılı çevre Kanununun 8 inci maddesinde yer a_lan hususlara aykırı hareket edenlere belediYe
taİafınjan tespitin yapılarak çevre ve Şehircilik il Müdürltıgüne bildirilmesi ve ilgili Kanunun
20,nci maddesinin (s) fikrası gereğince cezai işlem uygulanmasına,
3-Kurban hizmetlerinin denetlenmesi diğer temsilcilerle birlikte yapılmasına,
4-il ve ilçelerde hazırlanan kurban satış ve kesim yerlerinin açık adreslerini 10.07.2020 Cuma
giinünden itibaren Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü web sitesinde yayınlanmasına,

c_BüyüKşEHiR BELEDİvE BAşKANLIĞI vE MERKEz iı-çn BELEDİYELERİ

l_Kurban Bayramında ibadet maksadıyla kurban kesecek vatandaşlanmzln bu görevlerini
ifa ederken kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uYgun bir Şekilde
ve
kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmak amacıyla, kurban satılacak
kesilecek yerlerin tespit edilmesine )
2_Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Merkez İlçe Belediyelerince ve ilgili kuruluŞlar
kötü
tarafindan kurban bayramınhan kesim öncesi ve kesim sırasrnda kurbanlık haYvanlara
satış
kurban
metnin
davranışta bulunulmaması için vatandaşlara duyurular yapılmasına, duyuru
yerleri, ielediye otobüsleri, dükkanlar, kahveler vb. yerlere asılmak/astınlmak suretiYle ilgililerin
bilgilendirilmesine,
gerekli
3-Kurban kesim yerlerindeki atıkların, herhangi bir kirliliğe sebep olmaması için
naylon poşetler
tedbirlerin alınmasrna, bu amaç için kesim yerlerine yeterli sayıda çöp konteynrrr,
temin edilerek dağıtılmasına,
ışan^ atıklar için çukurları oluşturulmasına, kullanımdan sonra
.
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Kurban bayranıı süresince yukarıda belirtilen lrususların ulgulanması amacıyla gerekli
zabıta ve teıı-ıizlik ekiplerinin sürekli ve düzenli çalışması içiıi gerekli olan araç ve gereçlerin temin
edilmesine.
6- Kurban satış yerleri dışında kurbanlık hayvaırların satışına belediye zabıtalarınca engel
olunmasına.
7- Kurban hizmetleri komisyonu tarafindan tespit edilen kurban satış ve kesim yerlerinde
sakatatlann çöpe atılmaması, sokak hayvanlarına verilmemesi, toprak altına derince gömülerek
imha edilmesi vb. konularda gerekli tedbirlerin alınmasına
8- Bayram günlerinde trafikte oluşan yoğunluk dikkate alınarak özellikle kurban satış ve
kesim yerlerine giden güzergahlar üzerinde ulaşımı kolaylaştırmak için gerekli tedbirlerin
alınmasına,
9- Kurban kesim yerlerinin dışında kalan ve kurban kesim için uygun olan yerlerde, kendi
bahçesi veya özel mülktinde kurbanlannı kendi imkanları ile kesmek isteyenlere dini ve hijyenik
şartlara uymak kaydıyla engel olunmamasına,
lO-Kurban kesim bölgelerinde kesim yapılan mahallin insan sağlığı açısından tehlike
oluşfurmaması için tedbir alrnmasına,
1l_Kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi ile Kovid19 bulaşma riskini en aza indirmek için kesim yerlerinde randevu sistemi uygulanacak. Kesim
işlemlerinin bayramın ilk güniinde yoğunlaşmııması için gerekli tedbirler alınacak.
12-Kovid-19 tedbirleri kapsamında hayvan satış ve kesim alanlarında gn az 1,5 metre olacak
şekilde fiziki mesafenin korunmasına dikkat edilecek, ağız ve bumu kapatacak şekİlde maske
takmak zorunlu olacak.
l3-Hayvan satış alanının etrafi sınırlandırılacak, insan kalabalığını önlemek için hayvan ve
insanların giriş-çıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturulacak. Satış ve kesim alanlarının girişleri ile
alan içerisinde belirlenen noktalarda el antiseptiği bulundurulmasrna,
l4-Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde
kontrollü insan girişi sağlanacak, giriş kapılarına ve uygun yerlerine Kovid-l9'dan korunrna
önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelalar asılmasına.
16-Satıcılar ve müşteriler arasında "el teması" olmayacak ve bu nedenle kurban pazarlığında,
gelenekleşen "tokalaşma" yapılmayacak.
17-Her hayvan satış ünitesinin uygun yerinde el antiseptiği vsya hijyeni sağlayacak
uygunlukta kolonya bulundurulacak ve alan içindeki ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için lavabolar
oluşturulacak, devamlı sıvı sabun ve kağıt havlu bulundurulmasına,
18-Satış ve kesim yerlerinde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılmasL en az
1,5 metre (3-4 adım) olacak şekilde fıziki mesafe kurallarına uyulması, satış ve kesim
yerlerinin tüm girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği
veya hijyeni sağlayacak uygunlukta kolanya bulundurulmasına,
l9-Hayvan satış alanlarına ateş ve solunum sıkıntısı olan-lar alınmamalıdır, Satış ve kesim

yerlerinin girişlerinde vatandaşların ateşi ölçülerek, ateşi 38"C üzerinde olanlara tıbbi
maske takılması, girişlerine izin verilmemesi ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmesinin
sağlanmasına,

2Q-Müşterilerin hayvan

satış alanlarında uzun siire kalmamalan İçİn

uyanların

yapılmasına.

2|-Hayvan satış alanında insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek iÇin
uygun hayvan satış üniteleri oluşturulur. Bu üniteler arası mesafenin en az 2 metre
olmasına,

23-Ateşi ve solunum sıkıntrsı olan, COVID-l9 tanısı olan veya temaslısı müşterİlerin,

25-Satıcıların geceledikleri yerde yataklar arası mesafe. en az 1.5 metre olmalıdır. Satış
ünitesinde bulunan satıcıların diğer satış ünitesinde olanlarla temas etmemesine.

26- Başta kist 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-l9 nedeniyle dikkat
edilmesi gereken kurallar özenle hatırlatılır. Zoonotik hastalıklar

ve COVID-l9 ile ilgili

bilgilendirici tabelaların hayvan satış yerleri ve hayvan kesim yerlerinde uygun alanlara asılmasına,

27- Belediyenin tespit ettiği kurban satış ve kesim yerlerinde belediye başkanhğı ve tarım il
müdürlüğü veterinerlerince kurban satış yerlerinde satışa sunulan kurbanlık hayvanların, muayene
ve kontrolleri yapılmasına sağlık açısından uygun olmayanların satışına engel olunmasına,
28-Kurban satış yerlerinin insan ve çevre sağlığı ve güvenliği ile hayvan hakları gözetilerek
etrafi branda ile çevrili, üstü kapalı şekilde; yetiştirici, satıcı, alıcı ve diğer vatandaşların sosyal
ihtiyaçlarını karşılayacak yerler (su, tuvalet, kapalı oturma yerleri vb.) de dikkate alınarak
hazırlanmasının sağlanmastna,
29-Kurban kesim yerleri dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, ışıklandırma ve
havalandırması bulunan, sağlık ve temizlik şartlarına uygun mekanlardan seçilecek, ayrrca
yetiştirici, satıcı, görevli personel, kasap, kasap yardımcısı ve vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını
karşılayacak yerler (su, tuvalet, kapalı oturma yerleri vb.) de dikkate alınarak düzenlenmesinin
sağlanmasına,
3O-Kurban kesim yerlerinde yeterli sayıda personel görevlendirilmesine, bu personele tanıtıcı
"Görevli Kimlik Kartı" ve "Kesim Elemanı Kimlik Kartı" düzenlenmesine,.
3l-Mezbaha ve kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve
karmaşanın önlenmesi için randevu sistemi getirilmesine, hayvan kesimi, yizme, et paylaşımı,
temizlik vb. işlemler esnasında sıra bekleyenleri sıkıntıya düşürmeyecek şekilde gerekli tedbirlerin
alınmasına,
32-Kurban kesim yerlerinde, kasaplık belgesi olanlar ile kesim elemanı yetiştirme/geliştirme
kursuna katılıp "Kurs Bitirme Belgesi" alanlardan Hijyen Eğitimi alan personelin
görevlendirilmesine,
33-Kurban satış yerleri bayramdan 15 gün önce hazır hale getirilecek, bu tarihten önce
hayvan hareketlerinin başlatılmamasına,
34-Büyükbaş hayvanlarrn satış yerlerinden kaçırılmaması, yularlarının, iplerinin uzun ve
sağlam olması için üreticiler ve satıcılar, kesim esnasında kaçınlmamaları konusunda kasap ve
kasap yardımcıları, kesim yerlerinde görüntü kirliliği oluşmaması için belediyeler tarafından gerekli
tedbirlerin alınmasının temin edilmesine,
35- İl ve ilçelerde hazırlanan kurban satış ve kesim yerlerinin açık adreslerini 10.07.2020
Cuma güni.inden itibaren Belediyelerin web sitesinde yayınlanmasına,
36-Kurbanlık hayvanlar park, pazar ve panayırları ile hayvan borsalarının yaru sıra
Komisyonlarca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen kurbanlık hayvan satış yerlerinde ve özel
kurbanlık kesimi yapılacak işletmelerde alınıp satılacaktır. Bu tür önceden belirlenen yerlerin
dışında kurbanlık hayvan alım ve satımlarına müsaade edilmeyecektir. Bu konuda yetiştiriciler ve
satıcılara kurbanlık satış ve kesim yerleri konusunda önceden tarım müdürlüklerİnce eğitim
verilecektir. Kurbanlık hayvan alım satım yerlerinin saylsı mümkün olduğunca asgari düzeyde
tutulmasına, denetim ve kontrol hizmetlerinin aksatılmadan sürdürülmesine,
37-Kurbanlık hayvan alım ve satım yerlerin; resmi ve belediye veteriner hekimleri ile
belediye zabıta ekiplerince işbirliği ve koordinasyon sağlanarak etkin ve si,irekli olarak
denetlenmesine ve kontrol edilmesine,
38-Belediyeler ve komisyon ile koordineli olarak kurbanlık satış yerlerine küpesiz, iki yaşını
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39-Kurbaı-ılık hayvan satış yerleriırin l,ıer gün sabah re akşam olmak üzere iki kez usulüne
uygun olarak temizlenmesine. ayrıca etkin dezenfektaıı kullaııılarak dezenfekte edilmesine.
40-Kurbanlık hayvanlar. şehir ve kasabalarda çalışma izni almış mezbaha ve kombinalar ile
Komisyonlarıır önceden belirlediği kesim yerlerindeı köylerde ve önceden belirlenmiş kesim yeri
bulunmayan yerlerde, kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vefmeyecek
şekilde kesilmesine,
4l -Cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurbanlık hayvan kesimlerin yapılmamasına,
(cadde
ve sokaklarda) hayvan kesilmesi ve dükkanları önünde kurban kesmek isteyen
açıkta
kasaplara engel olunmaslna,
42-Kurban kesim yerlerindeki atıkların, kan ve diğer organların herhangi bir çevre kirliliğine
sebep olmalarının engellenmesi için gerekli önlemlerin alınmasına,
43-Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar kesim sırasında oluşan artıklar ile özellikle kist
hidatikli karaciğerler ve akciğerler kesinlikle kedi ve köpeklere verilmeyecek, uygun şekilde
hazırlanmış, kedi ve köpekler tarafindan çıkarılmayacak derinlikte çukurlara gömülerek imhasının
sağlanmasına,
44-Belediye ve köy muhtarlarınca çevre ve halk sağlığını dikkate alacak şekilde kesim
yerlerinde çevre temizliğinin yaptırılması hususunda gerekli tedbirlerin alrnmasına,
45-Kurban kesim organizasyonu yapan vakıf, demek, süpermarket, kombina vb. kurum ve
kuruluşlar komisyonlar vasıtasıyla sisteme katılarak kurban organizasyonlarının bir bütünlük içinde
yapılmasının sağlanmasına,

46-Kesim yeri olarak değerlendirilebilecek alternatiflerin; a) Üstü kapalr semt pazarları, b)
Araç yıkama yerleri ve kapalı otoparklar, c) Kurbanlık satış yerleri yanma kurulacak kesim
yerleri, ç) İmkanları ve yerleri müsait olan belediyelerce, şehirlerin belirli yerlerine yapılacak olan
kurbanlık hayvan kesim yerlerinin tesbit edilmesine,
47-Bayrarrı öncesi kurban satışı süresince ve bayram süresince belediyeler, çevre kirliliğine
neden olunmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan bir
yönetim planı çerçevesinde yeterli sayıda temizlik ekiplerini, araçlanyla birlikte dtizenli olarak
çalışır halde tutulmasına, Özellikle bayramın ilk iki günü temizlik elemanı ve atık toplama aracı
sayrslnın arttırrlmasına,
48-Belediyeler, satış ve kesim yerlerinde kurban atıklannı düzenli bir şekilde günlük olarak
ve sıhhi şekilde toplayacaklar ve çevre ve insan sağlığına uygun şekilde bertarafının sağlanmasına,
49-Varsa transfer istasyonları ve atık bertaraf tesislerinde bayram süresince hizmet
verilmesine, toplu kurban satış ve kesim yerlerinde temizlik amaçlı yeterli miktarda suyun
sağlanmasına,

50-Bu Tebliğde Hayvan Hareketlerinde Uyulacak Esaslar bölümiinde yer alan hususların
yerine getirilmesi ve ilgili ttlm kurum ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonun
sağlanması yönünden il ve ilçelerde Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonları acilen toplanacak ve
Tebliğ htikümlerinin işlerliğini artırmak yönünden gereklİ karar ve önlemlerİn alınmasrna,
Kurban satrş ve kesim yerleri ile bu yerlerde Kurul Kararlan ve 2872 sayılı Kanunun ilgili
maddelerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla çevre kirliliğine neden olunmaması için dikkat
edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazı/larıan yönetim planı ve uygulanmasının
aksine hareket edilmesi halinde ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesinde yer alan
hususlara aykın hareket edenlere belediye tarafından aynı Kanunun 20'nci maddesinin (s) fıkrası
gereğince cezai işlemin uygulanmasına,
5l-Komisyonlar tarafindan düzenlenecek eğitim kurslarına komİsyon üyesİ kurum ve
kuruluşlar tarafindan gerekli desteğin sağlanmasına,
52-Bayram öncesi ve bayram süresince özellikle kurban kesimlerinin yoğun olduğu ilk iki
gün belediyenin zabıta birimlerinin yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda aralıksız denetim
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53-Hayvan pazafl- borsa. geçici hayvan toplama merkezi. kesim yerleri ile nakil araçlarının
temizlik ve dezeı-ıf'eksiyoııı-ı aksatılınayacak. görevlilerce dezenfeksiyon kal,ıtlarının tutulması ve
kontrol lerde göslerilmesi

ıri ır

sağlanması na.

54-Meydana gelebilecek muhtemel bir salgın hastalığa karşı Büyükşehir ve İlçe Belediye
Başkanlıklarınca, karantina yerlerinin belirlenmesine ve en geç İstanbul İline kurbanlık hayvan giriş
tarihi olan 16.07.2020 tarihine kadar İllİlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirilmesine,
karantina alanı olarak belirlenen yerlere "KARANTİNA" ibaresi yazı|ı levhanın görülebilecek bir
yere asılmasına, kontroller esnasında hastalıktan şüpheli veya belgesiz ve küpesiz hayvanlar tespit
edildiğinde zabıta eşliğinde söz konusu hayvanların karantinaya alınmasına,

55-Kesilen hayvanların etlerinde insan sağlığına zararlı bir hastalık çıkması durumunda
kesilen hayvanların tüketimine izin verilmeyerek İllİlçe Tarım Orman Müdürlüğü, Büyükşehir ve
İlçe Belediye ekipleri tarafindan veteriner hekim nezaretinde usulüne uygun şekilde imha
edilmesine ve İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bilgi verilmesine,

D- iL sAĞLIK

l-

ıııüoünı-üĞü

Kurban kesim yerlerinde gerekli hijyen şartlarının sağlanıp sağlanmadığını denetlemek

amacıyla yeterli sayıda çevre sağlığı personeli görevlendirilmesine,
2- Denetimlerde görevlendirilecek personele Komisyonca düzenlenmiş tanıtıcı 'Görevli Kimlik
Kartr' belgesinin taşınmasının sağlanmaslna,
3_ Komisyonlar tarafindan düzenlenecek eğitim kurslarına gerekli desteğin sağlanmasına,

4- il
5-

ve ilçelerde n^r*;:{{:rban satış ve kesim yerlerinin açık adreslerini 10.07 .2020Cuma
gününden itibaren {*dk Sağlığı Müdürlüğü web sitesinde yayınlanmasına,
Kurban Bayramı süresince yaralanan vatandaşlarahız|ı ulaşım ve Hastahanelere nakilerini
sağlamak amacıyla l l2 Acil sağlık Hizmetlerinin kesintisiz ve eksiksiz hizmet sunması

E- iL TAzuM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

1- Gıda, Tanm

ve Hayvancılık İl Müdürlüğü veteriner hekimlerince kurban satış yerlerinde
satışa sunulan kurbanlık hayvanların, muayene ve kontrollerin yapılarak sağlık açısından
uygun olmayanların satışına engel olunmasına,
2-Kurbanlık hayvanlara kötü davranışta bulunarak eziyet verenlerin uyarılması ve 5199
Sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 25. maddesi gereği gerekli yasal işlemlerin yapılmaslna,
3-Kurban kesim yerlerinde komisyon üyesi kurum ve kuruluşlardan yeterli sayıda personel
(Veteriner) görevlendirilecek, bu personele tanıtıcı "Görevli Kimlik Kartı" düzenlenmesine,
4- İl ve ilçelerde hazırlanan kurban satış ve kesim yerlerinin açık adreslerini 10.07.2020
Cuma gününden itibaren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Mtldürlüğü web sitesinde yayınlanmasına,
S-Kurban olarak satın alınacak halvanların sağlıklı, besili, Veteriner Sağlık Raporu/Ir4enşe
Şahadetnamesi, aşı kayıtları bulunan ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesi, gebe
ve damızlık değeri yüksek hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi
tercih edilmesinin hatırlatılmasına,
caiz olanhayvanlardan öncelikle erkek
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6- İki yaşını doldurmayan sığır. koı,un. keçi ı,e gebe hayvanların kurban olnıası dinerı

sakıncalı olan hayvanlarııı üreticiler tarallndan kiırban satış yerlerine getirilnıemesi gerektiğinin

duyurulmasına.
7-Kurban kesilen sığır cinsi hayvanlara ait kulak küpe veya pasaportların kurban hizmetleri
komisyonlarınca belirlenen kişiler. kesim yerlerindeki görevliler, muhtarlar, din görevlileri.
belediye zabıta memurları ve diğer yetkililer aracılığı ile il ve ilçe tarım müdürltlklerine kesim
tarihlerinden itibaren yedi gün içinde teslim edilmesi hususunun duyurulmasına,
8-Hayvanların pazar|arda ve özellikle satılamayanların geri dönüşlerinde herhangi bir risk
taşımaması için, sevk öncesi Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporlarının düzenlenmesinde 2020 yı|ı
Hayvan Hareketleri Genelgesi hükümlerine göre hareket edilecek olup, özellikle şap hastalığı
yönünden aşı ve bağışıklık sürelerine dikkat edilecektir. Kurbanlık satış yerlerine girişlerde ise bu
belgelerin mutlaka kontrol edilmesine,
9-Kurbanlık hayvan yetiştiren işletmelerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların salgın
hastalıklar yönünden kontrol edilmesinin sağlanması, hayvan pazafl, borsa, geçici hayvan toplama
merkezi ve kesim yerlerinin resmi veteriner hekimlerce yapılan kontrol ve denetimleri
sıklaştırılmasına,
lO-Veteriner Sağlık Raporu dtizenlenmeden önce resmi veteriner hekimlerce kurbanlık
hayvanların sağlft kontrolü yapılarak, sadece sağlıklı hayvanların sevklerine müsaade edilecektir.
Bulaşıcı hastalığa yakalanmış veya hastalıktan şüpheli hayvanlara 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve
Zabıtası Kanunu, Yönetmeliği ve Talimatlarının ilgili hükümlerine göre işlemin yapılmasına,
l l-Hayvan pazafl, borsa ve geçici hayvan satış yerlerinde hastalft bulaştırma riskinin ortadan
kaldırılması için, hayvanların ilk çıkış yerlerinde Veteriner Sağlık Raporu düzenlenirken, uygulanan
koruyucu aşılama ve bağışıklık süreleri dikkate alınacak ve satış yerlerine girişlerde de bu
belgelerin kontrol edilmesine,
12-Aşılama tarihi 4 aydan önce olan ya da aşı yapıldıktan sonra en az 15 gün geçmeyen

küçükbaş hayvanların, yeterli koruma oluşmaması nedeniyle,

iller arası nakillerine izin

verilmemesine,
l3-Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların şap hastalığına karşı şap aşısı İle aşılanıp aşılanmadığı
kayıtlar ve aşılama makbuzları ile kontrol edilecek, sevk raporlarının ilgili bölümiine şap aşısmm
yapıldığı tarih, aşının seri numarası, aşılama-serumlama makbuzunun tarihi ve seri numarasr
yazrlmasrna,
l4-Hayvan nakil araçlannda kullanılmak izere hayvan pazafl, borsa ve hayvan satış
yerlerinde temiz altlık bulundurulması kontrol edilmesine, nakil sonrasında araçlarda bulunan altlık
ve gübreler şap hastalığını bulaştırma riskinin yok edilmesi açısından güvenli bir şekilde imha
edilmesine, bunlann gübre olarak arazide kullanılmasına izin verilmemesine,
15-Kurbanlık hayvan kesimi yapılacak özel işletmeler belirlenmesine, denetlenmesine,
16-İl ve ilçeler arası kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanlar için Veteriner Sağlık Raporu
düzenlenmeden önce Menşe Şahadetnameleri dikkatlice kontrol edilmesine, usuli.ine uygun olarak
bastırılmayan okunaksız, silintili, mühürsüz veya mühürleri okunaksız olanlar işleme
konulmamasına,
17-İl ve ilçeler arası sevki talep edilen fakat küpelenerek tanımlanmamış, veri tabanına
kaydedilmemiş ve yanlarında pasaportları bulunmayan kurbanlık sığır cinsi hayvanlann sevklerine
izin verilmemesine,
l8-Kurbanlık hayvanlar için sevk raporları düzenlenmeden önce kulak küpe numara|arı
TÜRKVET veteriner bilgi sistemi veritabanından mutlaka kontrol edilerek hayvanlann
veritabanındaki bilgileriyle uyum gösterip göstermediğine bakılmasına,
19-Kulak küpesi ve pasaportu bulunan sığır cinsi hayvanların sevk raporlanrun ilgili hanesine
kulak küpe numara|arı yazılacak, gerektiğinde kulak küpe numaraları mühi.irlü ve imzalı olarak ayrı
bir kağıda listelenerek sevk raporuna iliştirilecek ve sevk raporunun üzerine "Kurbanlık" ibaresi
yazılmasrna,
(20) Türkvet ve KKKS veri tabanlarında geçici kurbanlık hayvan satış yeri için her ilçeye bir
işletme numarası tahsisi yapılmıştır. Kurbanlık olarak veteriner sağlık raporu verilen sığır cinsi
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hayvaıılar ile koyun ve keçi türü hayvanların. gideceği il/ilçenin geçici kurbanlık hayvan satış
yerlerine veri tabanında nakilleri yapılır. Hareketin tamamlanması içiır varış işletmesinin bağlı
bulunduğı-ı illilçe miidürlüğü tarallndan veteriner sağlık raporu/pasaport/nakil belgesi kontrol
edildikten sonra uygun olanlar için varış hareketi onaylanır
2l-Türkvet veritabanında nakli yapılan kurbanlık hayvanların Veteriner Sağlık Raporuna
"Türkvet'te nakilleri yapılmıştır" ibaresi mutlaka yazılmasına.
22-Kurbanlık hayvanlar, yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmeden önce, son
zamanlarda belirli bölgelerde insanlarda görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı'nın
taşıyıcısı olan keneler yönünden; özellikle hastalığın görüldüğü illilçelerde dikkatli bir şekilde
muayene edildikten soffa sevk edilmesine,
23-Kurbanlık hayvanlar hayvan park, pazar ve panayırları ile hayvan borsalarının yail sıra
Komisyonlarca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen kurbanlık hayvan satış yerlerinde ve özel
kurbanlık kesimi yapılacak işletmelerde alınıp satılmasına, bu tür önceden belirlenen yerlerin
dışında kurbanlık hayvan alım ve satımlarına müsaade edilmemesine, bu konuda yetiştiriciler ve
satıcılara kurbanlık satış ve kesim yerleri konusunda önceden tarım müdürlüklerince eğitim
verilmesine,
24-Kurban satış yerlerine getirilen hayvanların; merkez IIçe veya ilçe içi hareketlerinde
Menşe Şahadetnamesi, ilçeler veya iller arası hareketlerinde ise Veteriner Sağlık Raporları, sığır
cinsi hayvanlar için hayvanlara ait kulak küpeleri ve pasaportları kontrol edilmesine, sadece
belgeleri tam olan hayvanların kurban satış yerlerine girişlerine müsaade edilmesine,
25-Kurbanlık hayvan alım ve satım yerleri; resmi ve belediye veteriner hekimleri ile belediye
zabıta ekiplerince işbirliği ve koordinasyon sağlanarak etkin ve sürekli olarak denetlenmesine ve
kontrol edilmesine,
26-Belediyeler ve komisyon ile koordineli olarak kurbanlık satış yerlerine küpesiz, iki yaşını
doldurmamış ve gebe büytikbaş ve belgesiz hayvan girişlerinin önlenmesi sağlanmasına,
27-Kurbanlık hayvan satış yerlerinde değişik bölgelerden hayvanlar bir araya geldiğinden
satılamayan hayvanların geri dönüşlerinde hastalık bulaştırma riski bulunmaktadır. Bu sebeple satış
yerlerine gelen hayvanlar giriş ve çıkışlarda mutlaka bulaşıcı hastalıklar yönünden kontrol edilecek
ve hastalıklı hayvanların nakline izin verilmemesine,
28-Kurbanlık hayvan satış yerlerinde kurbanlık olarak sığır cinsi hayvan satan yetiştiriciler
veya celepler; sattıkları hayvanlara ait pasaportun kendilerinde kalacak satıcı ile ilgili kısmına
"Kurbanlık olarak satıldı" ibaresini yazarak pasaportun bu kısmını en yakın il/ilçe tarım müdtirlüğü
ya da ikamet ettikleri yerdeki illilçe tarım müdürlüğtine teslim edilmesine,
29-Mezbaha ve kombinalarda kesilen kurbanlık sığır cinsi hayvanların kulak küpe ve
pasaportları Sığır Cinsi Hayvanların Tarumlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ve Uygulama
Talimatının ilgili hiikümleri çerçevesinde toplanacak, pasaportlar en yakın illilçe tarım
müdürlüğüne teslim edilmesine,
3O-Komisyonun belirlediği yerler dışında ve köylerde kesilecek kurbanlık sığır cinsi
hayvanların kulak küpeleri ve pasaportlarının toplanarak veri tabanından düşümlerinin
sağlanabilmesi yönünden il ve ilçe müdürlükleri, kendi yetki ve sorumluluk sahalarındaki mahalle
ve köy muhtarları ile bir bilgilendirme toplantısı di.izenlenmesine, bu konuda muhtarlara yazı|ı
tebligat yapılmasına,
3l-İl ve ilçe tarım müdürlfüleri kendilerine teslim edilen kulak küpeleri, pasaportları ve
kulak küpe numaralarının listesine istinaden kurbanlık olarak kesilen hayvanların bilgisayar destekli
veri tabanından kayıt düşiimlerini mutlaka yapılmasrna,
32-Kurban bayramı öncesinde ve kurban bayramı stiresince Gıda, Tarım ve Hayvancılık il
müdürlerinin sorumluluğunda ve hayvan sağlığı şube müdürlerinin koordinasyonunda il ve ilçe
müdürlüklerinde yeterli sayıda araç ile nöbetçi veteriner hekimin görevlendirilmesine,
33-Ticaret Borsalarında olduğu gibi canlı hayvan alım ve satımlarında tokluk firesi düşülmesi
konusunda satıcılar ve vatandaşlarımız mutat usullerle bilgilendirilecektir.
34 Anadolu'da hayvanlarda görülen ŞAP hastalığının, Trakya bölgesine geçişini önlemek
tizere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Baklnlığınca alınan tedbirler uyannca, Kurban Bayramı
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müııasebetiyle Istanbul'un Avrupa 1akası dahil olmak üzere Trakya bölgesine Kurbanlık llayr,,an
sevkinin Gıda. Tarım ve Hayr,ancılık Bakaıılığı'nca yayımlanan 201,017 -20l0l13 ve 20l3ll6 sayılı
Trakya'ya Yapılacak Canlı Hayvan Sevkleri Genelgelerinde belirlenen kriterler çerçevesinde
yapılacağı ve Avrupa yakası dahil İstanbul'a l6 'femmuz 2020 tarihinden itibaren kurbanhk hayvan
sevki yapılabileceği konusunda vatandaşlarıınız aydınlatılacaktır.
35- Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmeden önce resmi veteriner hekimlerce kurbanlık
hayvanların sağlık kontrolü yapılarak sadece sağlıklı hayvanların sevklerine müsaade edilir,
satılmayan hayvanların geri dönüşlerinde veteriner sağlık raporu alınması hususunda yetiştiriciler
bilgilendirilir. Bulaşıcı hastalığa yakalanmış veya hastalıktan şüpheli hayvanlara ll1612010 tarihli
ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağhğı, Gıda ve Yem Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak
çıkarılan yönetmelik ve talimatların ilgili hükümlerine göre işlem yapılmasını.
36- Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmeden önce resmi veteriner hekimlerce kurbanlık
hayvanların sağlık kontrolü yapılarak, sadece sağlıklı hayvanların sevklerine müsaade edilecektir.
Bulaşıcı hastalığa yakalanmış veya hastalıktan şüpheli hayvanlara 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,
Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Yönetmelikler ve Talimatların ilgili hükümlerine göre işlem
yapılacaktır.
37- Kurbanlık olarak sevk edilecek sığır cinsi hayvanlar sevklerinden en faz|a 6 ay önce şap
hastalığına karşı aşılanmış olmalıdır. Şap aşısı olmayan halvanlara aşı yapılarak, aşı tatbik
tarihinden sonraki 15. günden itibaren sevklerine izin verilecektir. Yapılan son aşılama
uygulamasrnın üzerinden 6 ay geçmiş veya l5 gün geçmemiş hayvanların nakillerine yeterli koruma
oluşmaması nedeniyle izin verilmeyecektir.
38- Kurbanlık olarak sevk edilecek koyun ve keçi türü hayvanların ise en az 1 (bir) kez şap
aşısı ile aşılanmaları ve son aşılamadan sonra 6 ay geçmemesi ya da en a2 15 gün geçmesi ve
hayatları boyunca en az bir kez PPR aşısı ile aşılanmış olmaları gerekmektedir. Şap ve PPR aşı
uygulamaları iizerinden 15 gün geçmeyen küçükbaş hayvanların nakillerine yeterli koruma
oluşmaması nedeniyle izin verilmeyecektir.
39 -Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların şap hastalığına karşı şap aşlsı ile aşılanıp aşılanmadığı
kayıtlar ve aşrlama makbuzları ile kontrol edilecek, sevk raporlarının ilgili böltlmüne şap aşlslnrn
yapıldığı tarih, aşının seri numarası, aşılama-serumlama makbrlzunun tarihi ve seri numarası
yazılacaktır.
40 -Hayvan pazafl, borsa, geçici hayvan satış merkezi, kesim yerleri ile nakil araçlarrnın
temizlik ve dezenfeksiyonu aksatılmayacak, görevlilerce dezenfeksiyon kayıtlannın tutulması ve
kontrollerde gösterilmesi sağlanacaktır.
41- İl ve ilçeler arası kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanlar için veteriner sağlık raponr
düzenlenmeden önce menşe şahadetnameleri/pasaportları/nakil belgeleri dikkatlice kontrol
edilecek; usulüne uygun olarak bastırılmayan okunaksız, silintili, mühürsüz veya mühürleri
okunaksız olanlar işleme konulmayacaktır.
42- |I ve ilçeler arası sevki talep edilen fakat küpelenerek tanımlanmamış, veri tabanrna
kaydedilmemiş yanlarında pasaportlan bulunmayan büytlkbaş hayvanlar ile nakil belgesi
bulunmayan koyun ve keçi türü hayvanların sevklerine izin verilmeyecektir.
43- Kurbanlık hayvanlar için sevk raporları düzenlenmeden önce kulak küpe numara|arı
TÜRKVET ve KKKS (Koyun Keçi Kayıt Sistemi) veri tabanından mutlaka kontrol edilerek
hayvanların veri tabanındaki bilgileriyle uyum gösterip göstermediğine bakılacaktır.
44- Kulak küpesi ve pasaportu bulunan sığır cinsi hayvanların sevk raporlannln ilgili hanesine
kulak küpe numara|arı yazı|acak, gerektiğinde kulak küpe numaraları mtihiirlü ve imzalı olarak ayrı
bir kağıda listelenerek sevk raporuna iliştirilecek ve sevk raporunun üzerine "Kurbanlık" ibaresi
yazılacaktır.
45- Koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpelerinin yazıl.ı olduğu nakil belgesi resmi
veteriner hekim tarafindan kaşelenip imza|anarak veteriner sağlık raporuna eklenecektir. Sevk
rapo nr üzeri ne " Kurb anl ı k" ib are s i y azılacaktır .
46- Komisyonlarca gerekli görülen il ve ilçelerde Kurban Bayramr öncesinde ve Kurban
Bayramı süresince İl Gıda, Tarım ve Hayva4cılık Müdürlerinin sorumluluğunda ve Hayvan Sağlığı,
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Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlerinin kot-ırdinasyonunda yeterli sayıda araç ile nöbetçi
veteriner hekim görevlendirilecektir.

F-

iL MiI-Li EĞiriııı ıaü»ünlüĞü

Kurban kesimi konusunda Halk Eğitim Merkezlerinde "Kesim Elemanı Yetiştirme ve
Geliştirme Kursları" düzenlenmesine devam edilmesi, kurban kesim elemanı olarak görev almak
isteyenlerin bu kurslara katılarak gerekli eğitimi aldıktan soffa'oKurs Bitirme Belgesi" almalarının
sağlanması,. Ayrıca, kurbanını kendileri kesmek isteyenlerin de söz konusu kursa katılmalarının
teşvik edilmesine,

G-iL EMNiypr MüDüRLüĞü
1-Nakil araçları hayvanların güvenli bir biçimde nakledilmelerini sağlamak amacıyla, üzerleri
hava şartlanna uygun ve hayvanlara yeterli hava sağlayacak şekilde kapatılacak, kapakların sağlam
ve hayvanların atlama ve kaçmalarını engelleyecek şekilde olması sağlanmasına,.
2-Hayvan nakledecek araç ve konteynırlara dışarıdan görülecek şekilde, hayvan nakledildiğini
belirten levhaların asılmasına,
3-Araçlarda hayvanların hacimlerine ve planlanan yolculuğa uygun yeterli alan ve yükseklik
olması sağlanmasına, araçların yfüleme yapılmadan önce temizlik ve dezenfeksiyonun yapılmasına,
aracın taban döşemeleri üzerine en az 2 cm kalınlığında yataklık, sap, saman veya talaş vs.
maddeler serilmesi sağlanmasına,.

4-Canlı halvanlar yüklenmeden önce ve boşaldıktan sonra nakil araçları etkili

dezenfektanlarla mutlaka dezenfekte edilmesinin kontrol edilmesine,

5-Hayvanların nakil vasıtalarına aşırı yüklenmelerine, nakliye sırasında yaralanma veya
gereksiz yere acl ve ıstırap çekmelerine neden olabilecek nakil vasıtaları ile sevklerine izin

verilmemesine,
6-Hayvanlann nakliyesinin uzun sürmesi durumunda (8 saatten faz|a), uygun aralıklarla
hayvanlara yem-su verilmesi ile dinlendirilmesi konularında nakliyeci ve hayvan sahibine bilgi
verilecek, nakil araçlarrnın yem-su yönünden tedarikli olup olmadıkları ve yeteri miktarda urgan,
yular vs. ile ilk yardım çantası bulundurup bulundurmadıklan kontrol edilmesine,
7-Kurban bayramı öncesinde kurbanlık hayvanların sevklerinin kontrol ve denetimi açısından
Emniyet ve Jandarma Teşkilatları ile Belediye Zabıtası gibi tüm Mahalli Kolluk Kuwetleri ile sıkı
işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, kaçak hayvan hareketlerine karşı dtizenlenen yol kontrol ve
denetimlerinin sayısı artırılmasına,
8-Yol kontrol ve denetimleri sırasında nakil vasıtalarında yaralanmaveya gereksiz yere acı ve
ıstırap çekmelerine neden olabilecek şekilde aşırı olarak yüklenmiş hayvanlar ile hasta hayvanların
bulunduğu tespit edilirse bu tür halvanları taşıyan araçlar sevkten alıkonulacak, hayvanların sağlık
ve refahı yöniinden gerekli tedbirlerin alınmasına,
9-Kurban satış yerlerine getirilen hayvanların; merkez ilçe veya ilçe içi hareketlerinde Menşe
Şüadetnamesi, ilçeler veya iller arası hareketlerinde ise Veteriner Sağlık Raporları, sığır cinsi
hayvanlar için hayvanlara ait kulak küpeleri ve pasaportları kontrol edilecek, sadece belgeleri tam
olan hayvanlann kurban satış yerlerine girişlerine müsaade edilmesine,
10-Mevcut uygulamaların etkinliği artırılıp Polis, Jandarma, Belediye zabıtası ve Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı görevlilerinden oluşan bir grupla belgesiz ve sağlık şartları uygun olmayan
hayvan nakilleri engellenecek, belirlenen satış yeri ve kesim yerleri dışında oluşabilecek faaliyetlere
izin verilmeyecektir. Kesim öncesi ve soffası hayvanlann kontrol edildiği ve sağlık güvencesi
bulunduğuna dair damga ve belge diizenlenerek halkın bu organizasyonlara güveninin artırılmasının
sağlanmasına,
11-Kurban hizmetlerinln 0enetlenpin yapılmasına,
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l2-Komisyonlar taraflndaı-ı düzenlenecek eğitim kurslarına komisyon üyesi kurum ve
kuruluşlar tarafından gerekli destek sağlanmasına.
13 Kurban bayramı öncesinde kurbanlık hayvanların sevklerinin kontrol ve denetimi
açısından Emniyet ve Jaırdarma 'feşkilatları ile Belediye Zabıtası gibi tüm Mahalli Kolluk
Kuvvetleri ile sıkı işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, kaçak hayvan hareketlerine karşı
düzenlenen yol kontrol ve denetimlerinin sayısının artırılmasına,
14 Yol kontrol ve denetimleri sırasında nakil vasıtalarında yaralanma veya gereksiz yere acı
ve ıstırap çekmelerine neden olabilecek şekilde aşırı olarak yüklenmiş hayvanlar ile hasta
hayvanların bulunduğu tespit edilirse bu tür hayvanları taşıyan araçlar sevkten alıkonulacak,
hayvanların sağlık ve refahı yönünden gerekli tedbirler alınacaktır.

H-iL JANDARMA KOMUTANLIĞI
l-Kurban bayramı öncesinde kurbanlık hayvanların sevklerinin kontrol ve denetimi açısından
Emniyet ve Jandarma Teşkilatları ile Belediye Zabıtası gibi tüm Mahalli Kolluk Kuwetleri ile sıkı
işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, kaçak hayvan hareketlerine karşı düzenlenen yol kontrol ve
denetimlerinin sayısı artrrılmasına,
2-Yol kontrol ve denetimleri sırasında nakil vasıtalarında yaralanmaveya gereksiz yere acl ve
ıstırap çekmelerine neden olabilecek şekilde aşırı olarak yfülenmiş hayvanlar ile hasta hayvanların
bulunduğu tespit edilirse bu tür hayvanları taşıyan araçlar sevkten alıkonulacak, hayvanların sağlık
ve refahı yönünden gerekli tedbirlerin alrnmasına,
3-Kurban satış yerlerine getirilen hayvanların; merkez ilçe veya ilçe içi hareketlerinde Menşe
Şahadetnamesi, ilçeler veya iller arası hareketlerinde ise Veteriner Sağlık Raporları, sığır cinsi
hayvanlar için hayvanlara ait kulak küpeleri ve pasaportları kontrol edilecek, sadece belgeleri tam
olan hayvanların kurban satış yerlerine girişlerine müsaade edilmesine,
4-Mevcut uygulamaların etkinliği anınlıp Polis, Jandarma, Belediye zabıtası ve Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı görevlilerinden oluşan bir grupla belgesiz ve sağlık şartları uygun olmayan
hayvan nakilleri engellenecek, belirlenen satış yeri ve kesim yerleri dışında oluşabilecek faaliyetlere
izin verilmeyecektir. Kesim öncesi ve sonrası hayvanların kontrol edildiği ve sağlık güvencesi
bulunduğuna dair damga ve belge düzenlenerek halkın bu organizasyonlara güveninin artırılmasının
sağlanmasrna,

5- Kurban bayramı öncesinde kurbanlık hayvanların sevklerinin kontrol ve denetimi
açısından Emniyet ve Jandarma Teşkilatları ile Belediye Zabıtası gibi ttlm Mahalli Kolluk
Kuwetleri ile sıkı işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, kaçak hayvan hareketlerine karşı

düzenlenen yol kontrol ve denetimlerinin sayısı artırılacaktır.
6- Yol kontrol ve denetimleri sırasında nakil vasıtalannda yaralanmaveya gereksiz yere acı
ve ıstırap çekmelerine neden olabilecek şekilde aşlrı olarak yüklenmiş hayvanlar ile hasta
hayvanların bulunduğu tespit edilirse bu tür hayvanlan taşıyan araç|ar sevkten alıkonulacak,
hayvanların sağlık ve refahı yönünden gerekli tedbirler alınacaktır.
7-Kurban hizmetlerinin denetlenmesi, il Sağlık Müdilrlüğü, il Tarım ve Orman müdürlüğü,
çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet birimleri, Belediye
Başkanlıkları ve Türkiye Diyanet Vakfi ekiplerince yapılmasına,

J-MUHTARLAR DERNEK BAŞKANLIĞINA
1- Muhtarlarrnca çevre ve halk sağlığını dikkate alacak şekilde kesim yerlerinde çevre
temizliğinin yaptırılması hususunda gerekli tedbirler alınmasına,
2-Kesim yeri beton, beton asfalt vb. sızdırmaz ma|zemeden olacak; çıkan kan toprağa
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3-Kurbandan çıkan kullanılmayacak olan işkeııibe ve diğer benzeri atıklar sızdırmaz.
dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2l3 oranında konacak, gerektiğinde ikinci
torba kullanılacak, ağzı iyice kapatılıp bağlaıracak ve bayram süresince düzenli olarak hizmet
verecek olan belediye temizlik ekiplerine teslim edilmesine.
4-Kurban kesim esnasında çıkan diğer atık ve artıklar da mutlaka toplanıp, dayanıklı ve ağzı
kapalı poşetler içinde belediye temizlik ekiplerine teslim edilmesine,
5-Kesim sonunda kesim mahalli kanlı ve kirlenmiş bir durumda bırakılmayacak, kan izi
kalmayacak şekilde temizlenecek, gerektiğinde kireçlenmesine,
6-Kurban derilerinin taşınması esnasında kan sızmasına engel olunacak ve çevre kirliliğine
neden olunmamasrna,
z- Kurban kesim yerlerinde, kasaplık belgesi olanlar ile kesim elemanı yetiştirme/geliştirme
kursuna katılıp "Kurs Bitirme Belgesi" alanlardan Hijyen Eğitimi almış personel
görevlendirilecektir.
8- Komisyonun belirlediği yerler dışında ve köylerde kesilecek kurbanlık sığır cinsi
hayvanların kulak küpeleri ve pasaportlarının toplanarak veri tabanından düşümlerinin
sağlanabilmesi yönünden il ve ilçe müdürlükleri, kendi yetki ve sorumluluk sahalanndaki mahalle
ve köy muhtarları ile bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmesine, bu konuda muhtarlara yazı|ı
tebligat yapılmasına,

I-KASAPLAR ODASI
l-Kurban kesim yerlerinde, kasaplık belgesi olanlar ile kesim elemanı yetiştirme/geliştirme
kursuna katılıp "Kurs Bitirme Belgesi" alanlardan Hijyen Eğitimi almış personel

görevlendirilmesine,
2-Kurbanlık hayvanlar, kasaplar ve eğitim görmüş ehil kişilerce hayvanlann yaralanma ve
gereksiz yere acı veya ıstırap çekmeyecekleri şekilde usulüne uygun olarak yatırılmalı ve
kesilmelidir. Kurbanlık hayvan kesiminde kullanılacak bıçaklar yeterince keskin olmasrna,
3-Kurbanlık hayvanların derileri mutlaka usulüne uygun ve deriye zaraı venneyecek şekilde
yüzülmelidir. Kurbanlık hayvan derileri ile bağırsaklan temizlendikten sonra usulüne uygun
tuzlanmalı, yetkili kurum ve kuruluşlara teslim edilmesine,

Cezai işlemler

MADDE 19- (l) İlgili

mevzuat ve Kurul/Komisyon Kararlanna aykın hareket edenler
hakkında aşağıdaki cezai işlemler uygulanır:
a) Kurban satış ve kurban kesim yerlerinde; Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul, Komisyon
Kararlan ve 2872 sayılı Kanun hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi için dikkat
edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim planı çerçevesinde
denetim yapı|ır. 2872 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan hususlaıa aykırı hareket
edenlerden;
ı; Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile
kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli
önlemleri almayanlara2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (s) bendi gereğince,35l .-TL idari
paraceza§ uygulanır.
z1 Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını
toprağa veren tesislere, 2872 sayı|ı Kaııunun 20 nci maddesinin () bendi gereğince; toplu kesimler
için 88.499.-TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 2.|99,-TL idari para cezası Çevre
Kanununun 24 üncü maddesi kapsamında uygulanır.
b) Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra
kan, atık ve iç organlarr sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal
yaptırımlar uygulanır.
c)241612004 tarihli ve 5l99 sayılı Hayvanlan Koruma Kanununun |2 nci maddesinin birinci
fıkrasına göre; hayvanlann kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak

d)5l99 sayılı Kaülullun l4 ürıcti nraddesinin biriııci 1ikrasının (a) bendine göre; lıayvanlara
kasıtlı olarak kötii davranınak, acımasız ve zalinrce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bıraknıak,
aşın soğtığa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı
çektirıırek yasak olup bu hükme aykırı davrananlara aynı Kanunun 28 inci maddesinin (k) bendi
gereğiııcc L)17.-1-L idari para cezası uygulanır.
e)5i99 sayılı Kaıruı-ıı"ıı,ı l4 tincti nıaddesiııin birinci fikrasının (e) bendine göre; kesin olarak
öldüğü aıılaşılırıadan lrayvaıılıırıır vticlıtlarına müdahalede bulunmak yasak olup bu hükme aykırı
clııvraııtıırliıra a},Iıı Kaııtıı,ıı-ıı-ı 2tt inci nıaddesinin (k) bedi gereğince 947.-TL idari para cezası
ı"ı1,9.ı_ı

liıırı

r.

(2) Biriııci tiklada yer alan cezai işleınler İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile
Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının ilgili birimleri ile belediyelerce uygulanır.

Koordinasyon sağlanacak kurum ve kuruluşlar
MA^DDE 20-^(.)) K.9.grQin_asyon sağlanacak kurum ve kuruluşlar aşağıda gösterilmiştir:
a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.
h) lçişleri Bakanlığı.
c) Milli Eğitim Bakanlığı.
Bakanlığı.
ç) Sağlık
J) 'larııır ve Ormaır lJakanlığı.
e) Divaııet lşleri Başkanlığı
9 'ftirkiye Diyarıet Vakfl.
g) Belcdiyeler.
ğ)'llr l' Ccııel Miidtirlüğti.
ı]) Ozel Rad1,o vc'I'elcvizyon Kuruluşları.
ı) Ticaret Borsaları.
i; Türk Veteriner Hekimleri Birliği.
ıı TUrkiye Kasaplar Federasyonu.
k) Et ve Süt Kurumu.

Diğer hususlar

MADDE 2l- (l) komisyonlar tarafından düzenlenecek eğitim kurslarına komisyon üyesi
kurum ve kuruluşlar tarafindan gerekli destek sağlarur.
(2) Komisyonlarca gerekli görülen il ve ilçelerde Kurban Bayramı öncesinde ve süresince İl
Tarım ve Orınan Müdiirlerinin sorumluluğunda ve Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri
Şııbe Müdıirleriııiıı koordiı-ıasyoırunda yeterli sayıda araç ile nöbetçi veteriner hekim görevlendirilir.
Salılanrayaır lrayvaırların geri dönüşlerinde veteriner sağlık raporu düzenlenebilmesi amacıyla
Illllçe 'farınr ve Orman Mtidürlükleriırce yeterli sayıda veteriner hekim görevlendirilir.
(3) Bu Tebliğin üçüncü bölümünde yer alan hususların yerine getirilmesi ve ilgili tüm
kurunr ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması için il ve ilçelerde
Hayvan Sağlık Zabıtası Konıisyoııları acilen toplanır ve Tebliğ hi.ikümlerinin işlerliğini artırmaya
yönelik gerekli karar ve önlemler alıırır.
(4) Belediyeler. İl Sağlık Müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezleri tarafından kurban
kesiırı günleriırde kesim yerlerinden gelecek çağrılara seri bir şekilde ulaşılabilmesi için gerekli
tedbirler alıııır ve bu hususta bilgilendirme çalışmaları yapılır.
(5) (COVİD-l9 salgını sebebiyle 24l04l|930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanunu gereğince alınacak ek tedbirler saklıdır.
(6) Başkanhkça, TRT ve özel radyo ve televizyon kuruluşları ile işbirliği yapılarak Kurban
Bayranrı öncesi kamuoyunun bilgilendirilmesinin sağlanmasına;
Karar verilıniştir,
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