
ABANA irqESi KURBAN niZVrprrrni rOnrisyoN KARART
Abana ilgesi Kurban Hizmetleri Komisyonunca;
Dini amagla veya kurban bayramrnda ibadet maksadryla kurban kesmek

isteyenlerin kurbanlartnt dini htikiimlere, saflrk qartlanna ve gevre temizli[ine
uygun olarak, hayvana en az acl verecek gekild e bizzat kesmelerine veya vekalet
yoluyla kestirmelerine yardtmcr olmak, kurban satrlacak ve kesilecek yerleri
belirlemek, kesim yapacak kigileri e[itmek ve bu konulardaki di[er usul ve esaslarr
bel irl emek tizere aqa[r daki kararlar ahnmr qtrr.

Buna gdre;

l.Kurban kesimi konusunda Halk E[itim Merkezlerinde 'oKesim Elemanr
Yetiqtirme ve Geligtirme ile Hijyen efiitimi Kurslarr" dtizenlenmesine devam
edilmesine, kurban kesim elemanr olarak gorev almak isteyenlerin bu kurslara
katrlarak gerekli e[itimi aldrktan sonra "Kurs Bitirme Belgesi" almalarr
sa[lanacaktrr. Ayrrca, kurbanrnr kendileri kesmek isteyenlerin de s6z konusu kursa
katrlmalarr tegvik edilecek, kurslann ilgi grirmesi igin etkili gahgmalar yaprlmasrna,

Z.llge Miiftiili.igti tarafindan "Vekaletle kurban kesimi" konusunda halkrmrzm
bilgilendirilmesi ve teqvik edilmesine,

3.Ulkemiz kurban potansiyelini belirlemek maksadryla ilge Miiftiiliigii tarafindan
btiyiikbag ve kiigtikbaq hayvanlardan kesilen kurban sayrsr, belediye yetkilileri,
i.ireticiler, vekaletle kurban kesim organizasyonu yapanlar, din gdrevlileri gibi
ilgililerden bilgi almak suretiyle ilge Kurban Komisyonu raporunu 04 Eyliil ZOZO
tarihi mesai bitimine kadar il Kurban Komisyonuna iletilmesine,

4.Veteriner Sa$rk Raporu di.izenlenmeden once resmi veteriner hekimlerce
kurbanhk hayvanlann saflrk kontrolti yaprlarak, sadece sa[hkh hayvanlarm
sevklerine mtisaade edilmesine,

5.Kurban kesim yerlerinde din gdrevlisi, resmi veya 6zel gahqan veteriner hekim,
sa[hk personeli, ilge emniyet miidtirlti[iinden birer gdrevlinin ilgili kurumlarca
gorevlendirilerek hazt bulundurulmasrna,

6.Kurbanhk hayvan altm ve satrm yerleri; resmi ve belediye veteriner hekimleri ile
belediye zabfta ekiplerince igbirli[i ve koordinasyon sa[lanarak etkin ve stirekli
olarak denetlenmesi ve kontrol edilmesine,

T.Hayvan satrg alanrnda 8 metrekareye bir kiqi (mtiqteri ve satrcr beraber) olacak
gekilde kontrollti insan giriqinin sa[lanmasrna ve giren kiqilerin ateginin
cilgtilmesine, vticut srcakh[r 38 C'nin i.istiinde olanlarrn almmamalarrna,

8.Hayvan satrq yerlerine giriqte el dezenfektanr bulundurulmasrna, ve uygun yerlere
COVID-19'dan korunma dnlemleri ile ilgili afiqler asrlmasrna,
9.Relediyeler ve komisyonun koordineli olarak kurbanlrk satrg yerlerine ktipesiz,
Lk', ya$lnl doldurmamrg ve gebe briyiikbaq ve belgesiz hayvan giriglbriniri
onlenmeslne,

l0.Kurban Kesim ve satrg yerlerinde ilc. Hrfzrssrhha Kurulu Kararlarr
do[rultusunda Covrd-19 ile' ilgili tedbirlerin ilgili -kuir*turci--ut,nrniii^'u.
qeneuenmesl.



I l.Kurbanhk hayvanlar ilge Merkezindeki Belediye Mezbahanesi ve uygun olan
vatandaglann bahgelerinde, koylerde ve onceden belirlenmig kesim yeri
bulunmayan yerlerde, kendi bahgelerinde usultine uygun olarak ve gevreye zarar
verrneyecek qekilde kestirilmesine,

12,Hayvan kesim yerlerinde kalabahk oluqumunu dnlemek igin kesimlerin randevu
ile yaprlmaslna ve mi.imktin oldu[unca bayramrn i.ig gtintine eqit olarak yayrlacak
qekilde planlanmaslna,

13.Hayvan kesim yerleri ontinde bekleyenlerin sosyal mesafeye uymalan ve maske
takmalarrnrn sa[lanmaslna,

l4.Kontrolstiz ve yetkilendirilmemiq kiqi veya organizasyonlann kesim yapmaslna
izin verilmemesine,

l5.Cadde, SoFa\,.si!g,, apartman onii ve park gibi kamu alanlarrnda kurbanhk
nayvan Keslmlennrn onlenmeslne,
16. Kurban kesim yerlerindeki atrklann, kan ve difler organlann herhangi bir gevre
kirlili[ine sebep olinalannrn engellenmdsi igin ger6kli rin'lemlerin ahnmasrna,

lT.Kesilen hayvanlara ait hastahkh orsanlar kesim srrasrnda olusan artrklar. kist
hidatit riskinekarsr karaciEerler ve akciEerler kesinlikle evcil ve vdbani havvanlara
verilmez. Hayvanlann grliaramayacapr"derinlikte gukurlara goritilerek irirhaslnln
sa[lanmasrna,

l S.Beledive ve kov muhtarlannca cevre ve halk saEhErnr dikkate alacak sekilde
kesim yerlerinde gevre temizlifiriin yaptrrrlmasr "hfsusunda gerekli te'dbirler
ahnmasina,

l9.Komisyonun belirlediEi yerler drsrnda ve kovlerde kesilecek kurbanhk srErr
cinsi hayvanlann kulak T<tipeleri ve pasaportlarinrn toplanarak veri tabanrnd6n
dtistimlei'inin saElanabilmesi vontinden Ilc-e Tarrm ve Orman MtidiirltiEii kendi
yetki ve sorumhiluk sahalarrn"claki mahalle ve koy muhtarlan ile bir bilgilendirme
[oplantr sr diizenlemesi, bu konuda muhtarlar a y azih tebligat yapmaslna,

20.Konu hakkrnda gerekli hassasiyetlerin gdsterilerek uygulamanln eksiksiz bir
qekilde yerine getirilmesine, tedbirlere uymayanlar ile ilgili Umumi Hrfzrssrhha
Kanununun2S2 maddesi gere[ince idari para cezasr verilmesine,
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