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KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
2021 YILI KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU

TOPLANTI KARARLARI

Tarih : 22/06/2021

Sayı

o

:2021/01

KATILIMCILAR

21/06/2021 tarih ve 78852900-212-1377872 sayılı Kahramanmaraş Valiliği Oluru gereğince
Vali Yardımcısı Fatih DAMATLAR'ın Başkanlığında, İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı

Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa TEKİN, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Veteriner

İşleri Şube Müdürü Erkan AKSU, İl Sağlık Müdürlüğü Çevre Sağlığı Teknisyeni Ahmet

ÖZBALIKÇIOĞLU,İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimi Mehmet TÜRKMEN, Çevre ve

Şehircilik İl Müdürlüğü Harita Teknikeri Ahmet Turan TOPAL, Türkiye Diyanet Vakfı

Kahramanmaraş Şube görevlisi Cumhur KOÇERİ'nin katılımlarıyla, 2021 Yılı Kurban Hizmetleri

Toplantısı 22/06/2021 Salı günü saat 10:30'da Kahramanmaraş İl Müftülüğü Toplantı Salonunda

yapılmıştır.

GÜNDEM

633. sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Bakanlar

Kurulu'nun 24.10.2001 tarihli ve 2001/3214 sayılı Kararı eki Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri
Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Karar ve 18.8.2002 tarihli ve 24850 sayılı Resmi Gazete'de

yayımlanan Kurban Hizmetlerinin Diyanetİşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik ile

19/06/2021 tarihli ve 31516 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin

Uygulanmasına Dair Tebliğin görüşülmesi.

ALINAN KARARLAR

Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından İl Müftülüğü toplantı salonunda 22/06/2021 salı

günü saat 10:30'da yapılan toplantıda aşağıdakikararlar alınmıştır.

1 - KURBAN SATIŞ YERLERİ

1- Kurban Satış ve Kesim Yerlerinin, 2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair

Tebliği incelenerek İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca düzenlenmesine,
2- İlçe Kurban Komisyonlarınca belirlenen Kurban Satış ve Kesim Yerlerinin alt yapı ve her

türlü hizmeti verecek şekilde İlçe Belediyelerince hazırlanması, 22/06/2021 tarihinden

itibaren komisyon üyesi kurumların web sayfalarında yayınlanmasına,
3- Kurban satış yerlerinde İlçe Kaymakamlıklarınca belirlenen Veteriner Hekim, Belediye
Zabıtası ve Din Görevlilerinden oluşan Kurban Denetim Birimi tarafından gerekli
denetimlerin yapılmasına,

4- Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Canlı Hayvan Borsası 22/06/2021-

23/07/2021 tarihleri arasında kurban satış yeri olarak belirlenmesi ve hayvanların sağlık
yönünden muayenesinin gün ışığından faydalanmak amacıyla 07:00 - 00:00 saatleri arasında

kurban satış işlemlerinin yapılmasına,
5- Kurban satış ve kesim yerlerinin 22/06/2021 tarihinden önce İlçe Belediyeleri tarafından

hazır hale getirilmesi ve bu tarihten önce kurban satış yerlerine hayvan hareketlerinin

başlatılmamasına,
6- Mevcut hayvan pazarları ve borsaların dışında Komisyonlarca nüfus yoğunlukları dikkate

alınarak şehirlerin ana girişlerinde ve uygun diğeralanlarında kurban satış yerleri belirlenir.

Hayvan satış alanının etrafı sınırlandırılmalı, insan kalabalığını önlemek için hayvan ve

insanların giriş-çıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturulmalıdır. Hayvansatış yerleri içinde
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uygun yönlendirmeler yapılmalıdır. Hayvanların şehir merkezlerine girişlerine ve belirlenen
satış yerlerinin dışındakidiğer yerlerde satışına müsaade edilmemesine,

7- “Kurban Satış Yerleri Kontrol Formu” Ek-5 ve “Kurban Kesim Yerleri Kontrol Formu” Ek-6
her kurban satış ve kesim yeri için, ilçe komisyonlarınca belirlenen denetçilerce doldurulur.
100 üstü puanla değerlendirilen yerler için uygunluk, 60 puan altıyla değerlendirilen yerler
için uygunsuzluk belgesi düzenlenir, Uygunsuzluk belgesi düzenlenen kurban satış ve kesim
yerlerinin girişlerine “Standartlara Uygun Değildir” yazısı asılır ve Kurban Bayramının ilk
gününe kadar şartlarını düzelterek puanını 60'a çıkarmadığı takdirde İlçe komisyonunca
belirlenen ceza ile tecziye edilmesine,

8- İlçe Kurban Komisyonlarınca belirlenen satış yerlerinde, 2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin
Uygulanmasına Dair Tebliğde geçen Kurban Kesim Yerleriyle ilgili diğer hususların yerine
getirilmesine,

1 - KESİM YERLERİ

I- Kesim yerlerinin İlçe Kurban Komisyonlarınca tespit edilerek ilan edilmesine,
2- Kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın
önlenmesi, COVID- 19 bulaşma riskini en aza indirmek için randevu sistemi uygulanmasına,
Kesim işlemlerinin bayramınilk gününde yoğunlaşmamasıiçin gerekli tedbirler alınmasına,

3- Kesim yerlerinde, kasaplık belgesi veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme
Kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” ve Hijyen Eğitimi Belgesi” olanların
görevlendirilmesi, kurban kesimi konusunda Halk Eğitim Merkezlerinde “Kesim Elemanı
Yetiştirme ve Geliştirme Kursları” düzenlenmesine devam edilmesine,

4- Kurban kesim sahalarında oluşacak katı atıkların “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”
uyarınca ilçe belediyeleri tarafından bertaraf edilmesine,

5- Hayvandışkıları ve benzeri atıklar sızdırmaz, dayanıklı, yüksek yoğunluklu polietilen siyah
torbalara 2/3 oranında konulur, gerektiğindeikinci torba kullanılır, ağzı iyice bağlanır ve bu
atıkların taşınması için tahsis edilmiş sızdırmaz nitelikteki kapalı kasaya sahip' atık taşıma
araçları ile atık işlemetesislerine taşınarak ilgili belediye tarafından yönetimi sağlanmasına,

6- Tespit edilen Kurban kesim yerlerinin dışında, isteyenler kendi mülklerinde kendi

imkânlarıyla; dini kurallara, sağlık ve çevre şartlarına uygun olarak, hayvanaeziyet etmeden
kurbanlarını kesebilmelerine müsaade edilmesine,

7- Öğrenciyurdu, kurum ve kuruluşlaraait yurtlarda yapılacak kurban satış ve kesimlerinde ilçe
kurban komisyonundanizin alınarak kesilmesine,

8- Kesim esnası ve sonrası sağlık ve temizlik şartlarının yerine getirilmesinin İlçe
Belediyelerince sağlanmasına,

9- Kesim yerlerinde deri ve sakatatların zayi olmadan değerlendirilmesi hususunda gerekli
tedbirlerin alınmasına,

10- Kurban kesim yerlerinin dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, ışıklandırma,
havalandırma, sağlık ve temizlik şartlarına uygun hale getirilmesi için gerekli tedbirlerin
alınması, Kurban kesim yerlerinde kurban kesen vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi
noktasında gerekli tedbirlerin alınmasına,
Baştakist 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, COVID-19 nedeniyle dikkat edilmesi gereken kurallar özenle hatırlatılır.
Zoonotik hastalıklar ve COVID-19 ile ilgili bilgilendirici tabelalar hayvan satış yerleri ve

hayvan kesim yerlerinde uygun alanlara asılır - İl Sağlık Müdürlüğütarafından hayvan kesim
ve satım yerlerine Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bez afişler (banner) asılması, el
broşürü dağıtılarakhalkın hastalıklara karşıbilgilendirilmesine,

12-İlçe belediyelerince kurban kesim yerlerine izin vermeden önce Kurban Komisyonunda yer
alan Kurumların görüşlerini almadan gerekli izinlerin verilmemesine,

dE-



HI - HAYVAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ

Kurbanlıklarda, özellikle İl dışından getirilen hayvanlarda, İl ve İlçe Tarım ve Orman
müdürlükleri ile Büyükşehir ve İlçe Belediyelerince koordineli olarak, sağlık raporu ve nakil

belgesiile ilgili kontrol ve denetimlerinin yapılması, hayvan sevk ve hareketleriyle ilgili kolluk

kuvvetleriyle koordineli olarak gereken tedbirlerin alınmasına,

IV - PERSONEL TEMİNİ

Kurban kesim yerlerinde görevlendirileceklerin tespiti, İlçeBelediyelerinin koordinasyonuile
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince müştereken yapılmasına,
Çıraklık Eğitim Merkezi kasap öğrencilerinden, Belediyelerden emekli kasaplardan ve

kasaplık yapma ehliyeti sabit vatandaşlar ile Kesim Elemanı Yetiştirme kursuna katılarak
yetki belgesialanlardan yararlanılmasına,
Satış ve kesim yerlerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince yeteri kadar veteriner

görevlendirilmesi, belediyeler tarafından belirlenen kesim yerlerinde İlçe Müftülükleri
tarafından din görevlisi bulundurulmasına,
Satışve kesim yerlerinde Emniyet Müdürlüğüncetrafik ve güvenlik tedbirlerinin alınmasına,
İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonlarının kurularak gerekli tedbirlerin ayrıntılı olarak

tespit edilerek alınmasına,

V- GÜVENLİK, DENETİM VE BİLGİLENDİRME HİZMETLERİ

|

>

Belirlenecek olan hayvanSatış ve Kesim Yerlerinde trafik ve güvenlik tedbirlerinin Emniyet
Müdürlüğü ve Zabıta ekiplerince alınmasına,
İlçe komisyonlarıncabelirlenecek Kurban satış yerlerindeyeterli sayıda resmi/belediye/serbest
veteriner hekim, belediye zabıtası ile din görevlilerinden oluşan “Kurban Kontrol ve

Denetim Birimi” kurulması, bu birimde görev yapacak serbest veteriner hekimlerin,
Veteriner Hekim Odaları ile işbirliği yapılarak belirlenmesine,
Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvanların sevklerinin kontrol ve denetimi açısından
Emniyet ve Jandarma Teşkilatları ile Büyükşehir Belediye Zabıtası ve İlçe Belediyeleri
Zabıtası gibi tüm Mahalli Kolluk Kuvvetleri ile sıkı işbirliği ve koordinasyon sağlanarak,
kaçak hayvan hareketlerine karşı düzenlenen yol kontrol ve denetimlerinin sayısının
artırılmasına,
Kurban satış ve kesim yerinde güvenlik güçleri tarafından alış verişte sahtekârlığı önlemek
amacıyla sahte para kullanılmasına karşı gerekli tedbirlerin alınmasına,
Kurban satış yerinde muhtemel istenmeyenolaylara karşı, kesici, delici, yaralayıcı, patlayıcı
vb. aletlerin bulundurulmaması konusunda güvenlik kuvvetlerince gerekli tedbirlerin

alınmasına, gerektiğinde güvenlik kuvvetlerince yasal izinlerin alınarak arama yapılmasına,
Yol kontrol ve denetimleri sırasında nakil vasıtalarında yaralanmaya veya gereksiz yere acı ve

ıstırap çekmelerine neden olabilecek şekilde aşırı olarak yüklenmiş hayvanlar ile hasta

hayvanların bulunduğu tespit edilirsebu tür hayvanlarıtaşıyan araçların sevkten alıkonması,
hayvanların sağlık ve refahı yönünden gerekli tedbirlerin alınmasına,
Mevcut uygulamaların etkinliğiarttırılıp Emniyet, Jandarma, Büyükşehir Belediyesi Zabıtası,
İlçe Belediyeleri Zabıtası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri görevlilerinden oluşan bir

grupla belgesiz ve sağlık şartları uygun olmayan hayvan nakillerinin engellenmesi, belirlenen

satış yeri ve kesim yerleri dışında oluşabilecekfaaliyetlere izin verilmemesine,
Kurban Satış Yerlerinde satılacak hayvanların, şehre girişinde ilgili kolluk kuvvetlerince
kontrol edilerek tespit edilen yerlere sevk edilmesine,
Hayvanların pazarlarda ve özellikle satılamayanların geri dönüşlerinde herhangi bir risk

taşımaması için, sevk öncesi Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporlarının düzenlenmesinde Tarım ve,

Orman Bakanlığının 2021/05 sfıyılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri
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Kontrolü Genelgesi hükümlerine göre hareket edilecek olup, Kurbanlık satış yerlerine
girişlerde bu belgelerin mutlaka kontrol edilmesine,

10- Kurbanlık hayvan yetiştiren işletmelerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların salgın
hastalıklar yönünden kontrol edilmesine,

11- Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmeden önce resmi veteriner hekimlerce kurbanlık
hayvanların sağlık kontrolü yapılarak, sadece sağlıklı hayvanların sevklerine müsaade
edilmesi, bulaşıcı hastalığa yakalanmış veya hastalıktan şüpheli hayvanlara 5996 sayılı
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Yönetmelikler ve Talimatların ilgili
hükümlerine göre işlem yapılmasına,

12- Hayvan pazarı, borsa ve geçici hayvansatış yerlerinde hastalık bulaştırma riskinin ortadan
kaldırılması için, hayvanların ilk çıkış yerlerinde veteriner sağlık raporu düzenlenirken,
uygulanan koruyucu aşılama ve bağışıklık sürelerinin dikkate alınması ve satış yerlerine
girişlerde de bu bilgilerin kontrol edilmesine,

13- Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğumtarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla
Tarım ve Orman Bakanlığınca https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr web sayfası ile “HaySag”
isimli mobil uygulaması hazırlanarak kullanıma açılmış olup, söz konusu web sayfası ve

mobil uygulamadan küpe numarası girilerek hayvanbilgilerinin sorgulanabileceği konusunda
vatandaşlarınbilgilendirilmesine,

14- Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak kullanıma açılan “TURKVET” isimli mobil

uygulama üzerinde küpe numarası girilerek kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet ve yaş
bilgilerinin sorgulanabileceği konusunda vatandaşalarbilgilendirilir.

15- Hayvanpazarı, borsa, geçici hayvansatış merkezi, kesim yerleriile nakil araçlarının temizlik
ve dezenfeksiyonunun aksatılmamasına, görevlilerce dezenfeksiyon kayıtlarının tutulması ve

kontrollerde gösterilmesinin sağlanmasına,
16- Hayvan nakil araçlarında kullanılmak üzere hayvan pazarı, borsa ve hayvansatış yerlerinde

temiz altlık bulundurulmasına, nakil sonrasında araçlarda bulunan altlık ve gübrelerin şap
hastalığını bulaştırma riskinin yok edilmesi açısından güvenli bir şekilde imha edilmesine,
bunların gübre olarak arazide kullanılmasına izin verilmemesine,

17- Kaçak hayvan hareketlerine karşı düzenlenen yol kontrol ve denetimlerinin sayısının
artırılması, Kahramanmaraş (Pazarcık), merkezlerinde Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarıyla
gerekli koordinasyon sağlanarak dahaetkin denetim ve kontrollerin yapılmasına,

18- Kurbanlık hayvan satış yerlerine getirilen hayvanların; merkez içi hareketlerinde Hayvan
Pasaportları veya Nakil Belgesi, ilçeler veya iller arası hareketlerinde ise veteriner sağlık
raporları, hayvanlara ait kulak küpeleri ile büyükbaş hayvanlar için pasaportlar ve küçükbaş
hayvanlariçin nakil belgeleri kontrol edilerek, sadece belgeleri tam olan hayvanların kurban

satış yerlerine girişlerine müsaade edilmesine,
19- Kurbanlık hayvan satış yerleri; resmi ve belediye veteriner hekimleri ile belediye zabıta

ekiplerince işbirliği ve koordinasyon sağlanarak etkin ve sürekli olarak denetlenerek, kontrol

edilmesine,
20- Kurbanlık hayvan satış yerlerininilgili belediyelerce her gün sabah ve akşam olmak üzere iki

kez usulüne uygun olarak temizlenmesi, ayrıca etkin dezenfektan maddeler kullanılarak
dezenfekte edilmesine,

21- Kurbanlık hayvan satış yerlerinde değişik bölgelerden hayvanlar bir araya geldiğinden
satılamayan hayvanların geri dönüşlerinde hastalık bulaştırma riski bulunması, bu sebeple
satış yerlerine gelen hayvanların giriş ve çıkışlarında mutlaka bulaşıcı hastalıklar yönünden
kontrol edilmesi ve hastalıklı hayvanların nakline izin verilmemesine,

22- Kurban satış ve kesim yerlerinin varlığının ve yerlerinin basın, yayın ve diğer iletişim
kanalları aracılığı ile halka önceden duyurulması ve Müftülük tarafından konunun vaaz ve

hutbelerde işlenmesine, :

23- Kurban satış ve kesim yerlerinde, İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu üyelerince Genel
Gözetim ve denetimlerin yapılmasına,

24- Kurban satış yeri görevlileri tarafından yapılacak kontrollerde belgesiz, sağlık durumu iyi
olmayan,özellikle büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmamış (kapak atmamış), kurban vasfı
taşımayan hayvanların kurban şatış yerine alınmayacağı ve satışına izin verilmeyeceği v

aykırı durumlarda yasal işlem bâşlatılacağınailişkin, çadır ya da padokları kiralama yetkisin (2
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sahip kurban satış yeri yetkilileri tarafından hayvan sahibi ya da çadır sahibinden “Kurban
Satış Yeri Taahhütnamesi” Ek-4 alınarak arşivlenir. Yapılan denetimlerde kurban olmaya
uygun olmayan hayvanlar olduğutespit edilirse ilgili hayvanlar (X) işaretiyle işaretlenir.
Kurban satış yerinin muhtelif yerlerine (X) işareti olan hayvanların kurban olmaya uygun
olmadığına dair bilgilendirmeafişlerinin asılmasına,
İlçe Belediyelerince satış yerlerinde ya da kesim yerlerinden kaçan büyükbaş hayvanların
yakalanması için başta uyuşturucu içeren tabanca olmak üzere yakalama gereçlerine sahip
yakalamatimlerinin oluşturulmasına,
Hayvanı kaçanların arayabileceği telefon numaralarının ilçe komisyonlarınca tespit edilerek
ilan edilmesine,
Kurban satış ve kesim yerleri, İlçe Belediyelerince tespit edilen diğer yerler ve kendi

bahçelerinde kurban kesecek olan vatandaşlarımızdan; 2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin

Uygulanmasına Dair Tebliğ ve Komisyonca alınan kararlara uymayanlar hakkında kanuni
takibat ve cezai işlemlerin uygulanmasına, konuya ilişkin duyurunun, Belediye Yayın
Bürosundan ve basın yayın organlarından yapılmasına,
Kurban Tebliğindeki Ek-1 ve Ek-2 duyurunun A4çıktısı alınarak Cami ilan panoları, Kur'an
Kursları, Müftülük Hizmet Binaları, Belediye otobüsleri ile kurban satış ve kesim yerlerine
asılmak/astırılmak suretiyle ilgililerin bilgilendirilmesine ve ilgili kurumlarla koordineli
çalışılmasına,
Kurban olarak satın alınacak hayvanların sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu/hayvan
pasaportu/nakil belgesi olan, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları
yapılmış ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık değeri
yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi uygun olan

hayvanlardan öncelikle erkek olanların tercih edilmesi gerektiğinin duyurulması ve gerekli
önlemlerin alınmasına,
Kurban kesilen sığır cinsi hayvanlara ait kulak küpesi ve pasaportları, koyun ve keçi
hayvanlara ait kulak küpelerinin, kesim yerlerindeki görevliler, muhtarlar, din görevlileri,
belediye zabıta memurları ve diğeryetkililer aracılığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine
kesim tarihinden itibaren yedi gün içinde teslim edilmesi hususu ile kurban alırken dikkat
edilmesi gereken konuları ihtiva eden bilgilerin din görevlilerince vaaz, hutbe, mahalli radyo
vetelevizyon programları, basın-yayın organlarıaracılığı ile vatandaşlarımıza duyurulmasına,

31- “Vekâletle Kurban Kesimi” konusunda halkımızın bilgilendirilmesine,
32- Hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, COVID-19'dan korunma önlemleri

ileilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelalar asılmalıdır. Bubilgilendirme tabelalarında;
en az 2 metre olacak şekilde fiziki mesafenin korunması, maske takma, el hijyeni ve elle temas

(tokalaşma) yapılmaması uyarıları yer almalıdır. Hayvan satış alanlarında, satıcılar ve

müşteriler maskesiz dolaşmamasına,
33- Kurban satış ve kesim yerlerinde “HES”kodu sorgulaması yapılmasına, sorgulama sonucunda

her hangibir risk bulunmayan (COVİD-19 tanılı yada temaslı olmayan)kişilerin girişlerine
izin verilmesine,

34- Covid-19 tedbirleri kapsamında; Kurban satış ve kesim yerlerinde COVID-19 salgını
sebebiyle Komisyonlar, İl Pandemi Kurulu ile işbirliği içerisinde gerekli tedbirlerin ilçe
Belediyeleri tarafından alınmasına;

a. Satış ve kesim yerlerinde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması, en az 2
metre olacak şekilde fiziki mesafe kurallarına uyulması, satış ve kesim yerlerinin tüm
girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulması
hususlarında gereklitedbirleri alınmasına,

b. Hayvansatış alanının etrafi sınırlandırılır, insan kalabalığını önlemek için hayvan ve

insanların giriş-çıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturulur. Hayvansatış yerleri içinde
uygun yönlendirmeler yapılmasına,

©. Hayvansatış alanında 8 metrekareyebir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde
kontrollü insan girişi sağlanmasına,

d. Hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, COVID-19'dan korunma
önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğutabelalar asılmasına, )

e. Hayvansatış alanlarına; ateş
fe solunum sıkıntısı olanlar alınmamasına,
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f.. Satış ve kesim yerleriningirişlerinde vatandaşların ateşi ölçülerek, ateşi 389C üzerinde
olanlara tıbbi maske takılması, girişlerine izin verilmemesi ve sağlık kuruluşuna
yönlendirilmesi sağlanmasına,

g& Müşterilerin, hayvansatış alanlarında uzun süre kalmamaları için uyarılar yapılmasına,
h. Hayvan satış alanında insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için

uygun hayvan satış üniteleri oluşturulur. Bu üniteler arası mesafe en az 2 metre

olmasına,
i, Her hayvan satış ünitesinin uygun yerinde el antiseptiği veya hijyeni sağlayacak

uygunlukta kolonya bulundurulmasına,
j. Hayvan satış alanı içerisinde ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için lavabolar
oluşturulmasına ve el sıvı sabunun konulmasına,

k. İlgiliBelediyeler tarafından satış ve kesim yerlerinde maske temin edilmesine,
35- Kurban satış yerlerinde müşterilere yönelik aşağıdaki önlemlere uyulmasının
sağlanmasına:

a. Müşteriler, hayvan satış alanlarına girerken bilgilendirme tabelalarını okuması
sağlanır,

b. Girişte el antiseptiğikullanılması sağlanır,
c. Ateşi ve solunum sıkıntısı olan, COVID-I9 tanısı alan veya temaslısı müşteriler,

hayvansatış alanlarına girmesiengellenir,
Hayvansatış alanlarında maske takılması sağlanır,
Müşterive satıcılar, hayvansatış alanlarında fiziki mesafeye uyması sağlanır,
Müşteri ve satıcılar arasında el teması olmamalıdır.
Yeterli sayıda lavabo ve tuvalet bulundurulmalıdır.
Abdesthanelerde ve tuvaletlerde eksik malzeme olmaması iç gerekli tedbirler alınır,
devamlı sıvı sabun ve kâğıt havlu bulundurulmasına,

36- Kurban satış yerlerinde satıcılara yönelik aşağıdaki önlemlere uyması sağlanır:
a. Satıcılar, hayvan satış alanlarında bilgilendirme tabelalarını okumalıdır. El antiseptiği
kullanması ve gerekli sıklıkta ellerin yıkanması sağlanmasına,

b. Ateşive solunum sıkıntısı olan, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı satıcılar, hayvan
satış alanlarına girmemeli ve bu durumda olduğu tespitedilen satıcıların derhal en yakın
sağlık kuruluşuna yönlendirilmesine,

€. Satış ünitelerinin önüne COVID-19 için bilgilendirici afiş asılmalı ve el antiseptiği
veya hijyeni sağlayacak uygunlukta kolonya bulundurulmasına,
Müşteri ile el teması (tokalaşma) yapılmamasına,

e. Hayvansatış alanlarında maske takılmalıdır. Maske nemlendikçe ya dakirlendikçe yeni
bir maske ile değiştirilmelidir. Yeni maske takmadan önce ve sonra el antiseptiği
kullanılmasına,

f. Satıcı sık sık elini yıkamalı veya el antiseptiği (özellikle her para ödemesinden sonra)
kullanmasına,

g. Satıcıların geceledikleri yerde yataklar arası mesafe, en az 2 metre olmalıdır. Satış
ünitesinde bulunan satıcılar, diğer satış ünitesinde olanlarla temas etmemesine,

37- Kurban bayramı günleri kesim yerlerinde acil müdahale amacıyla ambulans bulundurulmasına
yönelik ilçe belediyelerince resmi yazıyla kurban bayramı başlamadan il sağlık
müdürlüğünden ambulans talebinde bulunulmasına,

38- Kurban Kesimleriyle ilgili yönetmelik ve Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Yılı Kurban
Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair 19.06.2021 tarihli ve 31516 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan Tebliğ çerçevesinde İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca kararlar alınarak
uygulanmasına,

39- Bu komisyonda karar alınmayan ve değinilmeyen durumlarda mevzuatın ilgili kuruluşlara
yüklediği görev ve sorumluluklar saklıdır.

40- Bu komisyonda alınmayan kararlarda eksik kalan hükümler 633 sayılı Diyanet İşleri
Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Bakanlar Kurulu'nun 24.10.2001 tarihli ve

2001/3214 sayılı Kararı eki Kurban Hizmetlerinin Diyanetİşleri Başkanlığınca Yürütülmesine
Dair Karar ve 18.8.2002 tarihli ve 24850 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kurba
Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkfınlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik ile 19,06.202
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tarihli ve 31516 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin
Uygulanmasına Dair Tebliğde yer alan mevzuat hükümleri uygulanır.

41- Komisyon Başkanlığınca ihtiyaç duyuldukça, sekretarya tarafından komisyon üyelerinin
toplantıya çağırılmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir. 22/06/2021
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