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Bulancak İ|çesi "Kurban Hizmetleri Komisyonu" Komisyon Başkanı Bulancak Kaymakamı Ali
İkram TUNA Başkan[ığında. Üye|er İ|çe Müftüsü Cevat ERİŞTİ. Be|ediye Başkanlığı Ruhsar ve Denetim
Müdürü Sibel TAŞ, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancıhk Müdürlüğü Müdür Vekili Ziraat Miihendisi Suna
Ozlen AYDIN, Ilçe Sağlık Müdürlüğünden Sağlık Memuru Selahiddin SARIAYDIN ve T.D.V. Bulancak
Şube Temsilcisi Celalettin ŞAHIN'in katılımı i]e 03 Temmuz 2020 Cuma günü Saat 10:00'da
Kaymakamlık Makamında toplanarak aşağıdaki maddeleri karar altına almıştır.

|- 31|67 sayılı Resmi
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Gazetede yayımlanmış olan 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin
Uygulanmasına Dair Tebliğ doğrultusunda, bütün kurum ve kuruluşların üzerine düşen
sorumlulukları titizlikle yerine getirmelerine,
Kurban satış yerinin Acısu Kesmetaş Mevki olarak belirlenmesine ve bu yerin dışında kurban
satışına kesİnlİkle İzİn verilmemesine. Ayrıca kurban satış yerinde Belediye zabıta kontrol
noktası oIuşturulmasına,

3- Kurban kesim yeri olarak Bulancak Belediye Mezbahanesinin belirlenmesine,

gerekli

hazırlıkların Belediye Başkanlığınca yapılmasına, Veteriner Hekim ve Zabıta kontrolünde
belediye yetkililerinin belirlemiş olduğu alanda kurban kesimi yapılmasına,
4- Belediye Başkanlığı tarafindan kurban satış yerinin bayramdan 15 gün önce hazır hale
getirilmesine,

5- a) Kurbanlık hayvanlar Belediyeden çalışma izni almış kesimhane ile Komisyonların
belirlediği kesim yerlerinde kasaphk belgesi ve Kesinr Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme
Kurslarından alınmış "Kurs Bitirme Belgesi" olanlar tarafındalı; Mahalle ve belirlenmiş
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kesim yeri olmayan yerlerde ise cadde, sokak ve parka bakmamak kaydıyla kendi bahçelerinde
usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ehil kişilerce kesilmesinin
sağlanmasına;
b) Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimi yapılamayacağına,
c) Kesim yerleri; "Resmi ve belediye veteriner hekimleri, belediye zabıta ekipleri ile din
görevlileri işbirliğinde etkin olarak denetlenir ve kontrol edilir." hükmüne göre kontrol ve
denetimlerin; İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Belediye Zabıta ekiplerince
yapılmasına;
d) Kesim yerlerindeki atıkların çevre kirliliğine sebep olmaması için gerekli önlemlerin
İlçemizdeki Mezbahanede görevli personellerce önlem alrnmasr ve İlçe Saglık Müdürlüğü
tarafindan kontrollerinin yapılmasına;
Kurban olması dinen sakıncah olan hayvanlar kurban satış yerlerine getirilemez. Buna bağlı
olarak, "Kurban kesmekle yükümlü olan kimsenin bu ibadeti yerine getirmiş sayılması için
kurbanhk hayvanda baz niteliklerin bulunması şart koşulmuştur. Buna göre kurban; koyun,
keçi, sığır, manda ve deveden olur. Bunların dışındaki hayvanlar kurban olarak kesilemezler.
Kurban olabilmesi için kurbanlık hayvanın deve için 5; sığır ve manda için 2; koyun ve keçi

için l yaşını doldurması gerekir. Bunun yanında koyun semizlik ve gösteriş olarak bir

yaşındakilerle aynı olursa altı ayını tamamladıktan sonra da kurban edilebilir. Kesilecek
hayvanın kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmaması gerekir. Kurban edilecek hayvarun
sağlıklı, düzgiin, azaları tamam, besili olması hem ibadetin gaye ve mahiyetine hem de sağlık
kurallanna uygun düşer. Kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bazı azaları eksik
mesela bir veya iki gözü kör, kulakları ve boynuzları kökünden kesilmiş, dili kesik, dişlerinin
taılıamı veya çoğu dökülııüş, kuyruğu ve memesi kesi k vvanlar kurban olmaz.
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Ancak hayvanıı-ı doğuştan boyıruzsuz, şaşl, topal, deli, biraz hasta. bir kula$ delinmiş veya
yırtılmış olmasında kurban açısından bir sakınca yoktur. Koyunun daha semiz ve lezzeili

olması maksadıyla doğduğunda kuyruğunun kısmen veya tamamen kesilmesi kusur sayılmaz"
bilgileri çerçevesinde topIumun İlçe Müftülüğü tarafından camilerde vaaz ve hutbelerde dile
getirilerek aydınlatılmasına;
7- Kurban satış yerinin Belediye Başkanlığınca her gün sabah akşam temizlenmesi, ayrıca etkin
dezenfektan maddeler kullanarak dezenfekte edilip İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından
denetiminin yapılmasına,
8- Kurban satış ve kesim yerlerinde COVID- l 9 salgını sebebiyle gerekli tedbirler alınacaktır.
a. Satış ve kesim yerlerinde ağız ve bumu kapatacak şekilde maske kullanılması, en az |,5
metre (3-4 adım) olacak şekilde fiziki mesafe kurallarına uyulması, satış ve kesim yerlerinin
tüm girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulması hususlarında
gerekli tedbirlerin alınnıasına,
b. Hayvan satış alanının etrafinın sınırlandırılmasına, insan kalabalığını önlemek için hayvan
ve İnsanların gİriş-çıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturulmasına, hayvan satış yerleri
içinde uygun yönlendirmelerin yapılmasına,
c. Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde
kontrollü insan girişinin sağlanmasına,
d. Hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, COVID-l9'dan korunma
önlemleri ile ilgili bilgiIendirici kuralların olduğu tabelaların asılmasına,
e. Hayvan satış alanlarına ateş ve solunum sıkıntısı olanlar alınmamalıdır, Satış ve kesim
yerlerinin girişlerinde vatandaşların ateşi ölçülerek, ateşi 38oC üzerinde olanlara tıbbi maske
takılması, girişlerine izin verilmemesi ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmesinin sağlanmasına,
f. Müşterilerin hayvan satış alanlannda uzun süre kalmamaları için uyarıların yapılmasına,
g. Hayvan sattş alanında insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için
uygun hayvan satış üniteleri oluşturulmasına ve bu üniteler arası mesafenin en az 2 metre
olmasına,
h. Her hayvan satış ünitesinin uygun yerinde el antiseptiği veya hijyeni sağlayacak
uygunlukta kolonya bulundurulmasına,
i. Hayvan satış alanı içerisinde ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için lavaboların
oluşturulmasına.
j. Girişte el antiseptiği kullanılmasına,
k. Ateşi ve solunum sıkıntısı olan, COVID-l9 tanısı olan veya temaslısı müşterilerin,
hayvan satış alanlarına girmemesinin sağlanmasına,
1. Hayvan satış alanlarında maske takılmasına,
m. Müşteri ve satıcıların hayvan satış alanlarında fiziki mesafeye uymalarının sağlanmasına.
n. Müşteri ve satıcılar arasında el teması (tokalaşma) olmamasının sağlanmasına,
o. Yeterli sayıda lavabo ve tuvalet olmasının sağlanmasına.
p. Abdesthanelerde ve tuvaletlerde yeterli malzeme olması için gerekli tedbirlerin alınması ve
devamlı sıvı sabun ve kağıt havlu bulundurulmasına,
9- Kurban satış yerine getirilen hayvanların il içi hareketlerinde pasaporVnakil belgesi, iller arası
hareketlerinde ise veteriner sağlık raporları, pasaport/nakil belgeleri kontroI edilerek, belgeleri
tam olanların girişine izin verilmesine. Sığır. Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması,
Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre küpelenmemiş ve kayıt altına alınmamış hayvanların
kurban satış yerlerine girişlerine izin verilmeyeceğine;
l0- Kurban satış yerlerinin hazırlanması ve kesim hizmetleri içinı Bulancak Belediye
Başkanlığının gerekli hizmetleri yapacağından 2020 yılı Kurban Bayramında kesim ve diğer
hizmetler için Kurbanını kestirecek vatandaşlardan kurban kesinı ücreti alınmasına,
ll- Kesim yerlerinde kesimlerin düa düzenli yapılması, zaman kaybı ve karmaşanrn önlenmesi
COVİD-19 bulaşma riskini en aza indirmek ve yığılmaları minimize etmek için;
a) Kurban kesimini gerçekleştiren ki şilere vekdlet vermek suretiyle yapılmasının teşvik
edilmesine,
b) Randevu sistemininuygulanmasına.
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c)

Listeoluşturulmasına,

d) Gerekli tedbirlerin Belediye

tarafından alınmasına,

12-İlçemizde Belediye Zabıta ekiplerince rutin kontrollerin artırılarak hayvan hareketlerinin
kontrol altında tutulmasına;
13- Yapılan kontrollerde İlçemize kaçak yotlarla girmiş hayvanların ivedilikle Bulancak İlçe
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ihbar edilmesine,
14- Kesimhanelerde kesilen kurbanlık sığır, koyun ve keçi cinsi hayvanlara ait kulak küpelerinin
kesim yerlerindeki görevliler, muhtarlıklar Belediye Görevlileri tarafindan toplanarak kulak
küpe listelerinin Bulancak İlçe Gıda. Tarım ve Hayvancıhk Müdürlüğüne yedi (7) gün içinde
teslim edilmesine,
12- a) Kurban satış ve kurban kesim yerlerinde; Karar. Yönetmelik. Tebliğ, Kurul, Komisyon
Kararları ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi için
dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan yönetim planı
çerçevesinde denetim yapılır. 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 inci maddesinde yer alan
hususlara aykırı hareket edenlerden;
1) 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 almayanlara Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (s) bendi gereğince, 351.00

TL.
2) Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını
toprağa veren tesislere ise Çevre Kanununun 20 nci maddesinin () bendi gereğince toplu
kesimler için 88.499.00 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 2.199,00 TL cezai işlem aynı

Kanunun 24 üncü maddesi kapsamında uygulanacağına;
b) Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra
kan. atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, Belediye Zabıtalarınca ve İlçe
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce gerek|i yasal yaptırımlann uygulanacağına;
c) 241612004 tarihli ve 5 l99 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 'l2 nci maddesinin birinci
fikrasına göre; hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate a[ınarak
hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve
usulüne uygun olarak bir anda yapılır.
Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. Bu hükümlere aykın hareket
edenlere hayvan başına l .902,00 TL idari para cezası uygulanacağına;
ç) 5l99 sayılı Kanuntıı,ı 1.1 üncü nrirddesiıriır birinci flkrasının (a) bendine göı,e: hal,r,anlara
kasıtlı olarak kötü davranmak- aclmasız vc zııliınce işlenı yapnrak^ dövmck. aç vc stısuz
bıraknıak. aşırı soğuğa vc sıcağa nrartız bıraknrak. [ıakınılarını ilın,ıal etınek. fiziksel vc
psikolo.iik acı çeklirıııek 1,asak olup bu lıükıne avkırı davrarıaırlara 917.00 l'l- idaıi para cezası
uvgulaırıı.
d) 5l99 sai,ılı Kanrıı-ıı-ıır 1-1 üncü nratldcsinin birinci flkrasının (e) berıdine göre: kesin olarak
öldüği.i anlaşılınadaıı hal,r,anIarın ı,ücutlarıııa ııüdalıalecle hulunmak 1,asak olup bu hükn,ıe
aykırı clavranaırlafa aynı Kaııuırun 28.ci nıaddcsiııin (k) bcndi gcrcğincc 947.00 l'L idari para
cezasl u,"-' gı.ı laı-ıır.
l3-Kurban kesimi nedeniyle oluşacak kurban atığının miktarı, toplanması. taşlnması. geri
kazandırılması ve bertaraf edilmesine ilişkin hususlar kapsamında gerekli tedbirlerin Bulancak
Belediye Başkanlığınca alınmasına,
l4-Kesim esnasrnda meydana gelebilecek itiraz ve şikdyetlerin İlçemiz Be|ediye'sinin 444 28 44
No'lu telefonuna bitdirmelerine, bildirilen şikAyetlerinde Belediyemizce İlçemiz Kurban
komisyonuna iletilmesine,
15- Vatandaşlanmızın bilgilendirilmeleri için kurban hizmetleri komisyonu kararının mahalli
basın (Yıldız Haber, Gazete Savaş ) ve sosyal medyadan ve kurumların internet sitesinden
yayımlanmasına,
16- Kurban Kesim yerlerinde görevlendirilen personele "Go vli Kimlik Korlı" ve '-Kesim

Elemonı Kimlik Karıı" nın Belediye Başkanlığınca düzen

o'
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l7_ Betediyemizce Kurban kesim yerlerinin tanıtılması içİn bez afişler yaptınlarak

belli yerlere

asılmasrna.
18-

Kurban Bayramında görev yapan görevlilere "2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin
IJygulanmosına Dair Tebliğ" in Komisyon Çalışmalarını düzenleyen Madde - 5 'in (m)

bendi uyarınca Belediye tarafindan l90,00 (yüzdoksan) TL yevmiye verilmesine,
19- Kurbanlarını görevlendirilen kasaplara kestirmek isteyen vatandaşlardan her bir büyükbaş
hayvan için 220.00 (ikiyüzyirmi) TL. küçükbaş hayvanlar içinde 60.00 (altmış) TL. kesim
ücreti alınmasına.
20_ Bayram günlerinde Belediye Baaşkanlığından Veteriner Hekim Sibel TAŞ,ın bayram
süresince, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Veteriner Hekimlerinden l. Gün Murat
KÖSE, 2.ve 3. gün Mustafa GÜND6ĞDU ve ilçe Sağlık Müdürlüğünden l. ve 3. _giiıırler
Selahiddin SARIAYDIN,2. gün Şenel MEHNIYAR,in, İlçe Müitülüğünden l. Ve 2. ihtiyaç

olması durumunda 3.

Gün Veri

Hazırlama ve Kontrol işletmeni Aytekin ŞAHiN,in

görevlendiri lmelerine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
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