
DÜZCE VALİLİĞİ KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KARARLARI

KARAR NO 2021/01

KARAR TARİHİ

|

:29.06.2021

TOPLANTI YERİ  : Düzce Valiliği

2021 yılı Kurban Bayramında dini amaç ve ibadet maksadıylakurban kesmek isteyen vatandaşların,
kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarınave çevre temizliğineuygun olarak kesebilmelerini sağlamak
amacıyla kurban satılacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi ve bu

konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirlerin alınması ile ilgili şartlarındüzenlenmesi için "Düzce

Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu" 29.06.2021 tarihinde Vali Yardımcısı Yakup TATOĞLU

başkanlığındatoplanmışolup, ilgi Tebliğ ile bir önceki yıl alınan kararlar Komisyonca yeniden okunarak

detaylarıgörüşüldüktensonra, bu yılki Kurban Hizmetlerini ve alınacak tedbirleri görüşüldü;

1. 5996 sayılıVeteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili Yönetmelikler ile 19

Haziran 2021 tarih ve 31516 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 2021 Yılı Kurban

Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ doğrultusunda,bütün kurum ve kuruluşlarınüzerine

düşensorumlulukları titizlikle yerine getirmelerine,
2. Kurban Hizmetleri sekreterya görevininMüftülükçeyürütülmesine,
3. Vatandaşlarımızınkurbanlarını sağlıklı ve kontrollü bir şekilde edinebilmeleri, gerekli kolaylık ve

imkânların sağlanması için Mergiç Mahallesinde bulunan Belediye Hayvan Pazarının

kullanılmasına, başkayerlerde hayvan satışının yasaklanmasına,İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce
denetimlerin sürdürülmesine,

4. İl Merkez, İlçe sınırları içerisindekikesim yerleri ek-1 nolulistede belirtilmiştir.
5. İl Kurban Hizmetleri Komisyonutarafından uygun görülen kurban satış ve kesim yerlerinin adres

ve telefonlarının kamuoyuna duyurulması için, Düzce Valiliğinin, Düzce Müftülüğünün,Düzce

Belediyesinin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, İl Çevre ve Şehircilik MüdürlüğününWeb

sayfalarındayayınlanmasına,Basının bilgilendirilmesine,
6.

—

İlimize giriş ve çıkış yapan kurbanlık hayvanlarınİl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve diğer
kuruluşlar ile birlikte sevk şartlarınauygunluğunundenetlenmesine,

7. Kurban bayramındaerken yaşta dişi buzağı, süt danası ve ileri gebe damızlık hayvanların, dişi
koyun ve keçilerinkesiminin yasak olduğununilan edilmesine,

8. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün02.07.2017 tarih ve

E.1355117 sayılı tamim ve emirleri ile 2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin UygulanmasınaDair Tebliğ
gereği:

a) İlimizde bulunan tüm kurban satış yerlerine ,gebe ve damızlık değeritaşıyan dişi
büyükbaşve küçükbaşhayvanlarıngirişi yasaklanmasına.

b) Kurban kesim yerleri mezbahane, bahçe, köy meydanıgibi yerlerde damızlık değeriolan dişi
büyükbaşve küçükbaşhayvanlarınkurban olarak kesimi yasaklanmasına.

10-

o

Kurban satış ve kesim yerlerinde COVID-19 salgınısebebiyle gerekli tedbirleri alınmasına.

a-Satış ve kesim yerlerinde ağız ve burnu kapatacak şekildemaske kullanılması, en az 2

metre (3-4 adım) olacak şekilde fiziki mesafe kurallarına uyulması, satış ve kesim yerlerinin

o

tüm

girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği ve

Oo

maske bulundurulması

hususlarında gerekli tedbirler alınmasına.

Ah <3 gk



b- Hayvan satış alanının etrafı sınırlandırılmasına,insan kalabalığınıönlemek için hayvan ve

insanların giriş-çıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturulmasına, Hayvan satış yerleri
içinde uygun yönlendirmeleryapılmasına.

c- Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde
kontrollü insan girişi sağlanmasına.

d-Hayvan satış alanının giriş kapılarınave uygun yerlerine, COVID-19'dan korunma önlemleri ile

uyulmasıgereken kuralların olduğu tabelalar asılmasına,

e- Satış ve kesim yerlerinin girişindeHES kodu sorgulamasıyapılmasına;

£ Satış ve kesim yerlerinin girişlerindevatandaşlarınateşi ölçülerek,ateşi 389C üzerinde
olanların girişlerineizin verilmemesi ve sağlıkkuruluşunayönlendirilmesinin sağlanmasına.

g- Müşterilerin,hayvansatış alanlarında uzun süre kalmamaları için uyarılaryapılmasına.

&- Hayvan satış alanında insan kalabalığıve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için

uygun hayvansatış üniteleri oluşturulması.Bu üniteler arası mesafe en az 2 metre olmasına.

h-Her hayvan satış ünitesinin uygun yerinde el antiseptiğiveya hijyeni sağlayacak uygunlukta
kolonya bulundurulmasına.

Hayvan satış alanı içerisindeulaşılabiliryerlerde el yıkamak için lavabolar oluşturmasına.

Kurban satış yerlerinde müşterilereyönelik aşağıdakiönlemlere uyulması sağlanır:

a) Müşteriler,hayvan satış alanlarına girerken bilgilendirme tabelalarını okumalarına.

b)Girişteel antiseptiğikullanılmasına.

c)Ateşi ve solunum sıkıntısı olan, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı müşteriler, hayvan
satış alanlarına girmememelerine

ç) Hayvan satış alanlarında maske takılmamalarına.

d)Müşterive satıcılar, hayvansatış alanlarında fiziki mesafeye uymalarına.

e)Müşterive satıcılar arasında el teması (tokalaşma)olmamasına.

f)Yeterli sayıda lavabo ve tuvalet olmasına.

g)Abdesthanelerde ve tuvaletlerde eksik malzeme olmaması iç gerekli tedbirler alınır,

o

devamlı

sıvı sabun ve kağıt havlu bulundurulması temin edilmesine.

Kurban satış yerlerindesatıcılara yönelikaşağıdakiönlemlere uyması sağlanır:

a)Satıcılar,hayvan satış alanlarında bilgilendirme tabelalarını okumalıdır. El antiseptiğikullanması
ve gereklisıklıkta ellerin yıkanması sağlanmasına.

b)Ateşi ve solunum sıkıntısı olan, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı satıcılar, hayvan
satış alanlarına girmemesi ve bu durumda olduğutespit edilen satıcıların derhal en yakın
sağlıkkuruluşunayönlendirilmesisağlanmasına,

hye
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o)Satış ünitelerinin önüne COVID-19 için bilgilendirici afiş asılmalı ve el antiseptiği veya
hijyeni sağlayacakuygunlukta kolonya bulundurulmasına,

ç)Müşteriile el teması (tokalaşma)yapılmamasına,

d)Hayvan satış alanlarında maske takılmalıdır. Maske nemlendikçeya da kirlendikçe (oOyenibir
maske ile değiştirilmelidir.Yeni maske takmadan önce ve sonra el antiseptiği

(o

kullanılmasına.

e)Satıcısık sık elini yıkamalıveya el antiseptiği(özellikle her para ödemesinden sonra)
kullanmasına,

P)Satıcılarıngeceledikleri yerde yataklar arası mesafe, en az 1,5 metre olmalıdır. Satış ünitesinde
bulunan satıcılar, diğer satış ünitesinde olanlarla temas etmemesine,

Kurban kesim alanı olarak; Belediye Başkanlığına ait kesimhanenin kullanılmasına ve ekli
listede belirtilen yerlerde kurban kesilmesine müsaade edilmesi, kurban kesimine müsait

olmayanlarınmüsait hale gelmesi oiçin (gerekli

(o

çalışmaların yapılması

(o

çerçevesinde;
Komisyontarafından belirtilen toplu kesim alanlarının İl Tarım ve Orman Müdürlüğüveİl Çevre
ve Şehircilik Müdürlüğüncedenetiminin yapılması, bu nevi yerlerin sahiplerinin kesim
alanlarının gerekli

||

şartların

(o

sağlanması konusunda ilgili (müdürlükler ile irtibata

geçilmesine.
Kurbanı kendi bahçesindeveya kapalıbir yerde kesenlerin, Kurban atıklarını usulüne uygun
olarak açılacakkuyuya gömmek, çevre ve insansağlığına zarar vermeyecek şekilde tedbirleri

alarak, sızdırmaz,dayanıklınaylon torbalara koymak,kirlilik ya da kokuşmayı ve

o

bozuşmayı
önlemek amacıyla kontroller yapılarakvatandaşlarımızagerekli kolaylığın
sağlanmasına,ve ekli

o

listede belirtilen kesim yerlerinde sızdırmaz, dayanıklı naylon
torbalara kullanılmasına,
Belirlenen satış ve kesim yerleri dışındaolabilecek satış ve kesim alanının engellemesine,
kesime uygun olan yerlerde kesimin sağlık ve usul şartlarınauyulup uyulmadığınıdenetlemek

üzere Belediye Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü,(DKMP) Düzce Şube Müdürlüğü,Düzce Orman İşletmeMüdürlüğüve İl Müftülüğü
personelinden oluşanekipler tarafından Bayram öncesi ve

o

Bayram sırasında (sürekli

olarak denetim yapılmasına, denetim elemanı olacakların ilgili birimlerden

Ooo

yazılı
olarak istenmesine ve görevlendirilmesine,
Bayram boyunca, Asar suyu, Karaca dereleri ve Kalıcı Konutlar başta olmak üzere, dere

kenarlarına,sokaklara, meydanlara, parklara kurban atıklarının atılmasının yasaklanmasına,
bu meyanda vatandaşlarımızınsıkıntı yaşamaması için Belediye Başkanlığı oTemizlik

|

İşleri
Müdürlüğünceçöp toplama hizmetlerinin daha kısa aralıklarla ve özenle yerine getirilmesini ve

Köylerdeise İl Özel İdaresitarafından temizlik işleri çöp toplama hizmetlerinin daha kısa

aralıklarla ve özenle yerine getirilmesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüile Çevre ve

Şehircilik İl

o

Müdürlüğü elemanlarınca

(

denetimin yapılmasınave gerektiğinde Jandarma

ve İl Emniyet Müdürlüğündenfaydalanmasına,
Kurban kesim hizmetleri için Büyükbaş hayvanlar için kesim ücreti olarak enfazla 575,00 TL.

Küçükbaş hayvanlariçin en fazla 100,00 TL, olarak belirlenmesine, kesim hizmetlerinin

randevu sistemine göre yapılmasına,
Düzce Belediyesi Kesimhanesinde kesilen kurbanlar dâhil tüm vatandaşlarımızın kestikleri

kurbanlıkların kulak küpelerini,İl Merkezinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne,köylerde ise
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23-

24-

25-

26-

köyMuhtarlıklarına teslim edilmesine, köymuhtarları ve İmam-Hatiplerinde topladıklarıkulak
küpeleriniİl Tarım ve Orman Müdürlüğüneteslim etmelerine,
Kurban Hizmetlerinde kullanılacak araçların Bayramdan önce ve bayram sırasında
denetimlerde görevlendirilmeküzere, Belediye Başkanlığı,İl Tarım ve Orman Müdürlüğü,Düzce
Orman İşletme Müdürlüğü,DKMP İl ŞubeMüdürlüğü, Çevre

—

ve Şehircilik İl Müdürlüğüve İl
Müftülüğündentemin edilmesine

Kesim hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızahizmet vermek üzere Türkiye
Diyanet Vakfı Düzce Şubesinin 523 91 55 ile İl Müftülüğü'nün 514 32 22, İl Sağlık
Müdürlüğü'nün523 92 72, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün524 13 96, Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü'nün524 58 27, Belediye Başkanlığı'nın514 26 90

|

no'lu telefonlarının tahsisine ve

bunun halkımıza duyurulmasına,kurban hizmetleri ve kurbanla ilgili alının tüm karar ve

uygulamalarınkomisyonda bulunan Kurumlardan İnternet

(o

sitesi

(|

olanların sitelerinde

yayınlanmasına,
Kurban konusunda halkı bilgilendirme çerçevesinde;Kurban kesim hizmetleri ile ilgili Belediye
Başkanlığı,İl Tarım ve Orman Müdürlüğü,İl SağlıkMüdürlüğü,Çevre ve Şehircilik

|

İl
Müdürlüğüve İl MüftülüğünceTelevizyon programlarıdüzenlenmesine veya basın yolu ile de
halkımızın aydınlatılmasına,İl Müftülüğüpersonelinden yararlanılmasına, Belediye anons

sisteminden ve köylerdekicami hoparlörlerininde kullanılmasına,
Kurban kesimi konusunda İl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce yeterli elemanın müracaat
etmesi halinde, 4 günlük "Kesim Elemanı Yetiştirme ve GeliştirmeKursları" düzenlenmesine,
kursiyerlere Kurban Rehberinin dağıtılmasına,Kurs sonucunda "Kurs

(o

Bitirme Belgesi"
verilmesine,
Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarında görev yapacak eğitimci temininde;
Milli EğitimMüdürlüğü,Müftülük, Belediye Başkanlığı,İl Sağlık Müdürlüğü,Çevre

o

ve

Şehircilik İl Müdürlüğü,İl Tarım ve Orman Müdürlüğüve TürkiyeDiyanet Vakfınca yardımcı
olunmasına,

Merkez, Kasaba ve Köylerdegörevli bulunan Müftülük personelinin bilgilendirilmesi

o

ve

Kurban Kesimi konusunda gerekli işbirliğinin sağlanmasına, buna yönelik personel
toplantısında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce
görevlendirilenelemanlar vasıtası ile bilgilendirilmesine,
Bayram Öncesi ve Bayram günlerindetrafikte oluşanyoğunluk dikkate alınarak özellikle Kurban

Kesim yerleri güzergâhlarındaulaşımıkolaylaştıracaktedbirlerin alınması hususunda Emniyet
Müdürlüğüve Jandarma ile işbirliği yapılmasına,

İlgilimevzuat ve Kurul/Komisyon Kararlarına aykırıhareket edenler hakkında aşağıdaki
cezai işlemleruygulanır:

a) Kurban satış ve kurban kesim yerlerinde; Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Kurul Komisyon
Kararlan ve 2872 sayılı Kanun hükümleri kapsamındaçevrekirliliğinin

o

önlenmesi için
dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan

(o

yönetim

(o

plan
çerçevesindedenetim yapılır.2872 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan hususlara

aykırıhareket edenlerden;

b) Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış il kesimine

uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli
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önlemleri almayanlara 2872 sayılı Kanunun 20.nci maddesinin (s) bendi gereğince 1.000.-TL
idari para cezası uygulanması.

e) Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını

toprağa veren tesislere, 2872 sayılıKanunun 20.nci maddesinin (j) bendi gereğince toplu kesimler

için 96.561.-TL, bufiilin konutlarda işlenmesihalinde 2.399.-TI, idari para cezası Çevre
Kanununun 24 üncü maddesi kapsamında uygulanması.

d) Cadde, sokak ve parklarıkurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminde sonra kan,
atık ve iç organlan sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal
yaptırımlaruygulanması.

e) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı HayvanlarıKoruma Kanununun 12.nci maddesini (birinci
fıkrasına göre; hayvanlarınkesilmesi; dini kuralların gerektirdiğiözel koşullar odikkat alınarak

hayvanıkorkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde,hijyenik

(

kurallar uyularak ve

usulüne uygun olarak bir andayapılır. Hayvanlarınkesiminin ehliyetli kişilerce yapılması
sağlanır.Bu hükümlere aykırı hareket edenlere aynı Kanunun Oo28 inci omaddesinin (00)
bendi gereğincehayvan başına2.075.-TL idari para cezası uygulanması.

8) 5199 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırıhareket edenlere aynı Kanunun

28 inci maddesinin (i) bendi gereğince hayvan başına 5.211.-TL idari para cezası

uygulanması.

g) 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre hayvanlara
kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlemyapmak, dövmek, aç susuz

(o

bırakmak,
aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik

|

acı

çektirmekyasak olup bu hükmeaykırı davrananlara aynı Kanunun 28 OoOinc (maddesinin (k)
bendi gereğince 1.033.-TL idari para cezası uygulanması.

&)5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre; kesi olarak

öldüğüanlaşılmadanhayvanlarınvücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup b hükme

aykırıdavrananlara aynı Kanunun 28 inci maddesinin (k) bedi gereğince 1.033.-TL  idar;para
cezası uygulanması.

27- Cezai işlemler İçişleriBakanlığı,Tanın ve Orman Bakanlığınile Çevre ve Şehircilik
Bakanlıklarının ilgili birimleri ile belediyelerce uygulanır.

28- 18 Ağustos 2002 tarihli ve 24850 sayılı T.C. Resmi Gazetenin yazısının 13. Maddesi “Kurban

Hizmetleri için Komisyonun vereceği karar üzerine Vakıf tarafından Bankada Kurban

Hizmetleri Komisyon hesabı açılır. Bu hesap Türkiye Diyanet Vakfı Düzce Şubesi Vakfın
hüküm ve tasarrufu altında olmayıp komisyonun hüküm ve tasarrufu altındadır. Bu

hesaptan komisyon kararları doğrultusunda harcama yapılır.” gereğince Kurban

Hizmetleri Komisyonu Hesabı açılmasına,

29- Aynıtarihli ve sayılı Resmi Gazetenin 10/1 Maddeye dayanarak komisyonun belirlediği,
1-25 arası Kurbanlık Hayvan kesilen yerlerden 750 TL

25-50 arası Kurbanlık Hayvan kesilen yerlerden 1.000 TL

50'den fazla Kurbanlık Hayvan kesen yerlerden 1.250 TL ücret alınmasına,



30- Bayram Öncesi ve Bayram süresince satış ve kesim yerlerini denetlemek üzere, İl Müftülüğünden2
personel, Düzce Belediyesi personelinden 2 adet zabıta

(o

memuru ile 1 adet veteriner hekim, İl
Tarım ve Orman Müdürlüğü?nden2 adet Veteriner Hekim, İl Çevre ve

o

Şehircilik
Müdürlüğünden3 adet mühendis görevlendirilmesine,görevlendirilen bu personele Kurban
Kesim Komisyonuiçin açılan hesaba para geldiği takdirde 200,00 TL'lik yevmiye ödenmesine;

31-

o

Bayram Öncesi ve Bayram süresince satış ve kesim yerlerini denetlemek üzere İl Müftülüğü,
Belediye Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü,Düzce Orman İşletmesi, DKMP Düzce Şube
Müdrülüğünden| adet aracın şoförüile birlikte tahsis edilmesine, tahsis edilen araçlarda
görevlendirilenşoförlerininherbirine Kurban Kesim Komisyonu için açılan hesaba para
geldiği takdirde 200,00 TL.'lik yevmiye ödenmesine

32- Yirmi birinci

o

maddede yeralan cezai işlemlerİl Tarım ve Orman BakanlığıDüzceİli
Şube Müdürlüğütarafından uygulanacaktır

33- Yukarıda alınan tedbirlerin sürekli izlenmesine,
34- Kurban Bayramından önce (08.07.2021) Perşembe günü saat 11:00' de Vali Yardımcısı

Yakup TATOĞLU'nun makamında toplantıyapılarakson hazırlıkların gözden geçirilmesi

o

ve

değerlendirilmelerinyapılmasına,

Oy birliğiile karar verildi.

KOMİSYON BAŞKANI

Co, ATOĞLU

Vali a.
,

Vali Yardımcısı l
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