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TOPLANTI YERI

_:

Diizce Valilizi

2022 yil Kurban Bayraminda dini amag ve ibadet maksadiyla kurban kesmek isteyen vatandaslarin,
kurbanlarim dini hikiimlere, saglik sartlarina ve gevre temizligine uygun olarak kesebilmelerini saglamak
amaciyla kurban satilacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kisilerin egitilmesi ve bu
konulara iliskin diger hususlarla ilgili tedbirlerin alinmasi ile ilgili sartlarm diizenlenmesi igin "Diizce

Valiligi il Kurban Hizmetleri Komisyonu" 08.06.2022 tarihinde Vali Yardimeist Vekili Mustafa CAN

baskanliginda toplanmis olup,ilgi Teblig ile bir 6nceki yil alinan kararlar Komisyonca yeniden okunarak

detaylan gériisiildiikten sonra, bu yilki Kurban Hizmetlerini ve alinacak tedbirleri goriisiildii;

1.
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5996 sayili Veteriner Hizmetleri, Bitki Saghigi, Gida ve Yem Kanunu ve ilgili Y6netmelikler ile 03
Haziran 2022 tarih ve 31855 sayili Resmi Gazetede yayimlanmig olan 2022 Yili Kurban
Hizmetlerinin UygulanmasinaDair Teblig dogrultusunda, biitiin kurum ve kuruluslariniizerine diigen
sorumluluklari titizlikle yerine getirmelerine,

Kurban Hizmetleri sekreterya gérevinin Miiftilliikce yiiriitiilmesine,

Vatandaslarimizin kurbanlarim saglik ve kontrollii bir sekilde edinebilmeleri, gerekli kolaylik ve

imkanlarin saglanmast igin Mergig Mahallesinde bulunan Belediye Hayvan Pazarinin kullaniImasina,
baska yerlerde hayvan satiginin yasaklanmasina, il ‘Tarim ve Orman Miidiirliigii’nce denetimlerin
siirdiiriilmesine,

il Merkez, ilge simrlart igerisindeki kesim yerleri ek-1 nolu listede belirtilmistir.

. Il Kurban Hizmetleri Komisyonutarafindan uygun gériilen kurban satis ve kesim yerlerinin adres ve

telefonlanmn kamuoyuna duyurulmasi igin, Diizce Valiliginin, Diizce Mii

Belediyesinin, fl Tarim ve Orman Midirligiiniin, il Cevre Sehircilik ve iklim Degisikligi
Miidiirliigtiniin Web sayfalarinda yayinlanmasina, Basinin bilgilendirilmesine,

ilimizegiris ve gikis yapan kurbanhik hayvanlarin il Tarum ve Orman Midiirliigii ve diger kuruluslar
ile birlikte sevk sartlarina uygunlugunundenetlenmesine,

Kurban bayramindaerken yasta disi buzagi, siit danasi veileri gebe damizlik hayvanlarin,disi koyun
ve kegilerin kesiminin yasak oldugununilan edilmesine,

Gida Tarim ve Hayvancilik Bakanhigi, Gida ve Kontrol Genel Miidiirliigiiniin 02.07.2017 tarih ve

E.1355117 sayili tamim ve emirleri ile 2022 Yili Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasina Dair Teblig
geregi:

a) ilimizde bulunan tim kurban satis yerlerine ,gebe ve damizhik degeri tasryan disi

biiyiikbas ve kiigiikbas hayvanlarin girisi yasaklanmasina.

b) Kurban kesim yerleri mezbahane, bahce, kéy meydam gibi yerlerde damizhik degeri olan digi
biiyiikbas ve kiigiikbas hayvanlarin kurban olarak kesimi yasaklanmasina.

Kurban satis ve kesim yerlerinde COVID-19 salgim sebebiyle gerekli tedbirleri_alinmasina.
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Kurban kesim alam olarak; Belediye Baskanligina ait kesimhanenin kullanilmasina ve ekli

listede belirtilen yerlerde kurban

__

kesilmesine miisaade edilmesi, kurban kesimine miisait

olmayanlarin miisait hale gelmesi igin  gerekli_

—

galigmalarin ~—yapilmasi__cergevesinde;
Komisyontarafindan belirtilen toplu kesim alanlarinmn fl Tarim ve Orman Miidiirliigii ve [1 Gevre
Sehircilik ve iklim Degisikligi Miidiirligiince denetiminin yapilmasi, bu nevi yerlerin
sahiplerinin kesim —_alanlarimingerekli _gartlarin_saglanmas1konusunda ilgili miidiirliikler ile

irtibata gecilmesine.

Kurbani kendi bahgesinde veya kapali bir yerde kesenlerin, Kurban atiklarint usuliine  uygun

olarak agilacak kuyuya gmmek, cevre ve insan sagligina zarar vermeyecek sekilde

_

tedbirleri

alarak, sizdirmaz, dayamkli naylon torbalara koymak,kirlilik ya da kokusmay1 ve bozusmay1
énlemek amactyla kontroller yapilarak vatandaslarimiza gerekli kolayligin saglanmasina,
ve ekli listede belirtilen kesim yerlerinde sizdirmaz, dayanikli naylon __torbalara kullanilmasina,

Belirlenen satis ve kesim yerleri disinda olabilecek satis ve kesim alaninin engellemesine,
kesime uygun olan yerlerde kesimin saglik ve usul sartlarina uyulup uyulmadigim denetlemek

iizere Belediye Baskanhgi, i] Tarim ve Orman Miidiirliigii, i! Gevre Sehircilik ve iklim Degisikligi
Miidiirliigi, (DKMP) Diizce Sube Miidiirligii, Diizce Orman isletme Miidiirliigii ve i] Miftilagii
personelinden olusan ekipler tarafindan Bayram dncesive

=

Bayram sirasinda stirekli

olarak denetim yapilmasina, denetim elemani olacaklarin ilgili birimlerden yazili
olarak istenmesine ve gérevlendirilmesine,

Bayram boyunca, Asar suyu, Karaca dereleri ve Kalici Konutlar basta olmak iizere, dere

kenarlarina, sokaklara, meydanlara, parklara kurban atiklarinin atilmasinin yasaklanmasina,
bu meyanda vatandaslarimizin sikint yasamamasi igin Belediye Baskanhgi  Temizlik —_isleri
Miidiirliigiince ¢ép toplamahizmetlerinin daha kisa araliklarla ve 6zenle yerine getirilmesini ve

Kéylerdeise {1Ozel idaresi tarafindan temizlik isleri ¢6p toplama hizmetlerinin daha kisa

araliklarla ve 6zenle yerine getirilmesi, il Tarim ve Orman Miidiirligii ile fl Gevre Sehircilik ve

iklim Degisikligi [1 Midiirliigiielemanlarinca denetimin —_yapilmasina_—sve_gerektiginde
Jandarma ve fl Emniyet Miidiirliigiinden faydalanmasina,

Kurban kesim hizmetleri igin Biiyiikbas hayvanlarigin kesim ticreti olarak en fazla 1.000,00 TL.

Kiigiikbas hayvanlar igin en fazla 300,00 TL, olarak belirlenmesine, kesim hizmetlerinin

randevu sistemine gore yapilmasina,

Diizce Belediyesi Kesimhanesinde kesilen kurbanlar dahil tim vatandaslarimizin_ kestikleri

kurbanhiklarin kulak kiipelerini, il Merkezinde [1 Tarim ve Orman Miidiirliigiine, kéylerde ise kéy
Muhtarliklarina teslim edilmesine, kéy muhtarlar1 ve imam-Hatiplerin de topladiklar kulak

kiipelerini {1Tarm ve Orman Miidirliigiine teslim etmelerine,

Kurban  Hizmetlerinde kullanilacak araglarm Bayramdan énce ve bayram

__

sirasinda

denetimlerde gérevlendirilmek tizere, Belediye Baskanhgi, {| Tarm ve Orman Miidiirliigii, Diizce

Orman Isletme Miidiirligi, DKMP il Sube Miidiirligii, il Gevre Sehircilik ve iklim Degisikligi
Miidiirliigti ve [1 Miiftiiliigiinden temin edilmesine
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Kesim hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaslarimiza hizmet vermek iizere Tiirkiye
Diyanet Vakfi Diizce Subesinin 523 91 55 ile fl Miuftiligi’ntin 514 32 22, il Saghk
Miidiirliigiv’niin523 92 72, 11 Tarim ve Orman Miidiirliigi’niin 524 13 96, il Cevre Sehircilik ve

iklim Degisikligi Miidiirliigi’ niin 524 58 27,Belediye Baskanhgi’nin 514 26 90 no'lu

telefonlarinin tahsisine ve

—

bunun halkimiza duyurulmasina, kurban hizmetleri ve kurbanla

ilgili alinin tim karar ve uygulamalarin komisyonda bulunan Kurumlardan internet sitesi
olanlarin sitelerinde yayinlanmasina,

Kurban konusunda halk: bilgilendirme gergevesinde; Kurban kesim hizmetleri ile ilgili Belediye
Baskanhgi, {l Tam ve Orman Miidiirliigii, [1 Saghk Miidirligu, {1 Cevre Sehircilik ve iklim

Degisikligi

|

Miidiirligii ve fl Miiftiiltigtince Televizyon programlan diizenlenmesine veya basin

yoluile de halkimizin aydinlatilmasina,i] Miiftiiliigii personelinden _yararlanilmasina,
Belediye anons sisteminden ve kéylerdeki cami hoparlérlerinin de _kullanilmasina,

Kurban kesimi konusunda il Halk Egitim Merkezi Miidiirliigiince yeterli elemanm miiracaat

etmesi halinde, 4 giinliik "Kesim Elemant Yetistirme ve Gelistirme Kurslari" diizenlenmesine,
kursiyerlere Kurban Rehberinin dagitilmasina, Kurs sonucunda "Kurs Bitirme Belgesi"
verilmesine,

Kesim Elemami Yetistirme ve Gelistirme Kurslarinda gérev yapacak egitimci temininde;
Milli Egitim Miidiirligti, Miftiiliik, Belediye Baskanhgi, {1 Saglk Miidirligi, il Gevre Sehircilik
ve iklim Degisikligi Miidiirliigti, il Tarnm ve Orman Midirliigi ve Turkiye Diyanet Vakfinca

yardime1 olunmasina,

Merkez, Kasaba ve Kéylerde gérevli bulunan Miiftiiliik personelinin bilgilendirilmesi ve

Kurban Kesimi konusunda gerekli _isbirliginin  saglanmasina, buna yénelik personel
toplantsinda [] Tarim ve Orman Miidiirliigii ve Il Cevre Sehircilik ve iklim Degisikligi
Miidiirliigiince girevlendirilen elemanlar vasitasi ile bilgilendirilmesine,

Bayram Oncesi ve Bayram giinlerinde trafikte olusan yogunluk dikkate alinarak zellikle Kurban

Kesim yerleri giizergéhlarinda ulasim: kolaylastiracak tedbirlerin alinmasi hususunda_ Emniyet
Miidiirligii ve Jandarma ile isbirligi yapilmasina,

ilgili mevzuat ve Kurul/Komisyon Kararlarina aykini hareket edenler hakkinda asagidaki
cezai islemler uygulanir:

a) Kurban satis ve kurban kesim yerlerinde; Karar, Yénetmelik, Teblig, Kurul  Komisyon
Kararlan ve 2872 sayili Kanun hiikiimleri kapsaminda¢evre kirliliginin Snlenmesi igin
dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarma iliskin

_

hazirlanan yénetim plan
gergevesinde denetim yapilir. 2872 sayili Kanunun 8 inci maddesinde yer alan _hususlara

aykin hareket edenlerden;

1.) Park, bahge, cadde, sokak, bina énleri, meydan gibi umuma agik ve kurban satis il kesimine

uygun olmayan yerlerde butiir faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli
énlemleri almayanlara 2872 sayil Kanunun 20.nci maddesinin (s) bendi geregince 1.362.-TL

idari para cezasi uygulanmasi.

2) Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve énlem almadan kurban atiklarint

topraga veren tesislere 92872sayili Kanunun 20.nci maddesinin (j) bendi geregince toplu kesimler
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igin 131.516.-TL, bu fiilin konutlarda islenmesi halinde 3.267.-TL idari para cezasi 2872

sayili Cevre Kanununun 24 iincii maddesi kapsaminda uygulanmasi.

b) Cadde, sokak ve parklari kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminde sonra kan,
atik ve ig organlan sokak, cadde ve parklarda birakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal
yaptirnmlar uygulanmasi.

c) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayili Hayvanlar: Koruma Kanununun 10.uncu maddesini _ birinci
fikrasina gre; satilirken; hayvanlarin sagliklarinm; iyi barindiklart yerin temiz ve saglik sartlarina
uygun olmasi zorunlu olup bu hiikme aykin hareket edenlere aynt Kanunun 28 inci
maddesinin (f) bendi geregince hayvan basina 681.-TL idari para cezast uygulanmasi.

¢) 5199 sayili Kanunun 12 nei maddesinin birinci fikrasima gore; hayvanlarin kesilmesi, dini
kurallarin gerektirdigi 6zel kogullar dikkate aliarak hayvani korkutmadan, iirkiitmeden en az act

verecek sekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usultine uygun olarak yapilir. Hayvanlarin kesiminin

ehliyetli kisilerce yapilmasi saglanir. Bu hiikiimlere aykirt hareket edenlere aym aym)

==

Kanunun
28 inci maddesinin (f) bendi geregince hayvan basina 2.860.-TL idari para cezasi

uygulanmasi.

d) 5199 sayil Kanunun 12 nei maddesinin ikinci fikrasina aykir hareket edenlere ayn: Kanunun 28
inci maddesinin (h) bendi geregince hayvan basina 7.150 TL. idari para cezasi uygulanmasi.

e) 5199 sayili Kanunun 14 iincii maddesinin birinci fikrasinin (a) bendine gére hayvanlara
kasith olarak kéti davranmak, acimasiz ve zalimce islem yapmak, dévmek, ag susuz

—

birakmak,
asirl soguga ve sicaga maruz birakmak, bakimlarini ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acl

gektirmek yasak olup bu hiikme aykin davrananlara ayn Kanunun 28 inci maddesinin Gj)
bendi geregince 2.043.-TL idari para cezas uygulanmasi.

f) 5199 sayil Kanunun 14 iincii maddesinin (a) bendine gére; kesin olarak Sldiigii
anlagilmadan hayvanlarin viicutlarina tedavi maksatli olmayan miidahalede bulunmak yasak
olup bu hiikme aykir: davrananlara aym Kanunun 28inci maddesinin (j) bendi geregince
2.043.-TL_ idari para cezasi uygulanmasi.

g) 5199 sai Kanunun 14 tincii maddesinin (m) bendine gore; hayvanlara iskence yapmak veya
acimasiz zalimce muamelede bulunmak yasak olup bu hiikme aykin davranan kisi ayn’ Kanunun

28/A maddesine gére 6 aydan 3 yila kadar hapis cezast ile cezalandirihir.

24- Cezai islemlerigisleri Bakanligi, Tam ve Orman Bakanligin ile Cevre ve Sehircilik ve iklim

Degisikligi Bakanliklarinin ilgili birimleri ile belediyelerce uygulantr.

25- 18 Agustos 2002 tarihli ve 24850 sayih T.C. Resmi Gazetenin yazisimin 13, Maddesi “Kurban
Hizmetleri igin Komisyonunverecegi karar iizerine Vakif tarafmdan Bankada Kurban
Hizmetleri Komisyon hesabi agiir. Bu hesap Tiirkiye Diyanet Vakfi Diizce Subesi Vakfin

hiikiim ve tasarrufu altinda olmayip komisyonun hiikiim ve tasarrufu altindadir. Bu

hesaptan komisyon Kararlari dogrultusunda

—

harcama yapilir.” geregince Kurban
Hizmetleri Komisyonu Hesabi agilmasina,

26- Aynitarihli ve sayili Resmi Gazetenin 10/1 Maddeye dayanarak komisyonun belirledigi,
5-25 arasi Kurbanhk Hayvankesilen yerlerden 750 TL
25-50 arasi Kurbanhk Hayvan kesilen yerlerden 1.000 TL
50’den fazla Kurbanhik Hyvan kesen yerlerden 1.250 TL iicret alinmasina,
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27- Bayram Oncesi ve Bayram siiresince satis ve kesim yerlerini denetlemek tizere, {1 Miiftiliigiinden 2

28-

30-

31-

33-

personel, Diizce Belediyesi personelinden 2 adet zabita. memuru ile 1 adet veteriner hekim, il
Tarim ve Orman Miidiirliigi’nden 2 adet Veteriner Hekim, il Cevre Sehircilik ve iklim DeBisikligi
Miidiirliigiinden 3 adet miihendis gérevlendirilmesine, gérevlendirilen bu personele Kurban
Kesim Komisyonuigin agilan hesaba para geldigi takdirde 300,00 TL.’lik yevmiye ddenmesine;

Bayram Oncesi ve Bayram siiresince satis ve kesim yerlerini denetlemek izere {I Miiftilligii,
Belediye Baskanhgi, il Tarum ve Orman Miidiirliigii, Dizce Orman isletmesi, DKMP Diizce Sube
Mildiirliigiinden 1 adet aracin softrii ile birlikte tahsis edilmesine, tahsis edilen araglarda
gorevlendirilen soférlerinin her birine Kurban Kesim Komisyonu igin agilan hesaba para
geldigi takdirde 300,00 TL.’lik yevmiye édenmesine

Kurban kesim alam olarak; Belediye Baskanhgma ait kesimhanenin  kullanilmasina ve

Kesimhanede kurban kesim  islemlerinde aksakhk yasanmamasi igin (gerekli olmasi
durumunda) Diizce Belediyesi tarafindan __yeterlisayida personel gérevlendirilmesine;
Diizce Belediyesi tarafindan (gerek gériildiigiinde) _gérevlendirilen personelin, Belediye
Baskanligina ait kesimhanede bayramun1. giinii saat 08.00’de toplanmalarinin gerektigine;

Yirmi tigtincii maddede yer alan cezai islemler i] Tarm ve Orman Bakanligi Diizce ili Sube
Miidirliigii tarafindan uygulanacaktir

Yukarida alinan tedbirlerin siirekli izlenmesine,
Kurban Bayramindan dnce (16.06.2022) Persembe giinii saat 11:00" de Vali Yardimersi Vekili
Mustafa CAN’in makaminda toplanti yapilarak son hazirliklarin gézden gegirilmesi ve

degerlendirilmelerin yapilmasina,

Oybirligi ile karar verildi.

Ergin IDIL

Cevre Sagligi Teknisyeni
Merkez Toplum Sagligi Mudur {| Tarim ve Orman Madurluga

Il Saglik Madurluga
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T.D.V. Il Sube Tem. Cevre Mihendisi
T.D.V. Dizce Subesi il Gevre Sehircilik ve iklim

Degisikligi Mudurlaga


