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: Kurban Hizmetleri

, 2o2LYılı Kurban Bayramında dini amaç ve ibadet için kurban kesmek isteyen

uatrnoaiüilmlzln dini hükümlere ,sağlık şartlarına çevre güvenlik ve.temizliğine uygun

oiarak kesilebilmesini sağlamak amlcıyia kurban satılacak Veya kesilecek yerlerin

ilil#;;; 'k;;i, y.puciı. kişilerin eğiiilmesi Y9 Pu konulara lliş}iı, diğer hususlar ile

tedbirlerin alınması ile iıgııı şartların düzenlenmesi için, Burdur Valiliği iI Kurban Hizmetleri

6;ü';;, oeı,oınozr iarıfiınoe Salı günü saat 15:00 da Vali Yardımcısı Vekili Mehmet

riöıxi'in Başkanlığında topJanarak zo remmuz 202L tarihinde idrak edilecek ol6h

(urban aayramında-yapılacak hizmetlere yönelik apaöıdaki konuları gÖrüşÜp karara

bağlamıştır.
I

n. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,Gıda ve Yem Kanunu Ve i|gili Yönetmelikler

ıü ııöo.i'cıir tarınıı ve 31516 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan 2o2|Ytı Kurban

r,ıizmetlerinin Uygulanmaslna oli| Tebliğ doğrultusunda, bütün kurum ve kuruluş|arın

ğzerine düşen soiumlulukları titizlikle yerine getirmelerine Kurban satış ve kesim yerleriniıı

E;i;;i'" Bhşkanlığı, iı çevre ve Şehiicilik Müdürlüğü ile iı Tarım ve orman Müdürlüğünce

ğ;yffiffiis gfi 6nce sağııı< ve ni;yenik şartlara Uygun hale getirilmesine,

2. covip _ L9 salgını sebebiyıe il Pandemi Kurulu ile işbirliği içerisinde bulaşma riskini en

]za ındirmek için ğerekli tedbirlerin alınmasına, hayvan satış alanının giriş kapılarına ve

üilr;i"rinö , öovıo-ı9' dan korunma önlemleri ile ilgi|i bilgilendirici kuralların o|duğu

iİnlıuıi1n asılmasına, , Satış ve kesim yerlerinde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske

]<ullanılmasl, en az 2 melre olacak şekilde fiziki mesafe kurallarına uyulması, satış ve

ıi;;il yeiıerlnln tüm girişlerinde ve içerisinde. belirli mesafelerde el antiseptiği

bulundurulması, müşteri ile satıcılar arasında el temasl (tokalaşma) olmamasının

şağlanması, hususlarında gerekli tedbirlerin alınmasına,
.t

$. Daha önceki yıllarda Komisyonca Kurban kesim yeri olarak tespit edilen Atatürk

ilıaııaıtesi Burkenf Mevkii Açık Pazar yerinin, |Jzay Çatı Pazar yerinin hazırlanmasına,

i.ipit' .Jiı.n bu yerlerin jartüarının daha iyi duruma getirilmesi yönünde Belediye

irr"i,no-* çaıışma yapılmasına, ayrlca Güçbirliği ve Yıl-Maz Et Tesislerinde kurban

kesilmesine, ı<uinan saiış yeri olarak- ta Burdur hayvan pazarlnln hazırlanmaslna, şahıslar
kurban kesmeye uyguh, bahçelerinde hijyen şartlarına uymaları şartıyla kurban

kesebileceklerine,

4. Kurban atıklarının ççvreyi rahatsız etmeden ve kötÜ gÖrünüme meydan vermeden,

Belediye tarafındqgı ivedi bir şekilde özel ekip ve araçlarla alınmaslna, fert, top|um ve

çevre sağl.ığını oimsuz yönde etkilemeyecek surette gömülmesine, kireç ve benzeri

maddeler il'e dezenfekte işlemleri yapılarak bertaraf edilmesine,

5. Erken yaştaki kuzu ve oğlak kesimlerine ve satlşlarına izin verjlmemesi, Damızlık

değeri nuıunah dişi hayvantarın kurban satış yerlerine getirilmemesi, bu tür damızlık dişi

ııilvanıarın kesilmembsi, hayvan pazarlarına girişinin engellenmesi, olası pazarlara

g.iı'ııoiği takdir de, hayvan pazarlna sokulmayacağı, ısrar edip kaçak yollardan getirenler
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hakkında yasal işlem yapılacağı ve ruhsat|ıl.mezbaha ile geçici kurban.kesim yerlerine de

vatinoaşıir tarafindan götırıı"n-dişi kurbanlılk hayvanların kesilmeyeceğine,

6. Kasap olan ve kasaplık yapabilece.k ola1 kişilerin,Belediye Başkanlığı tarafından tespıt

edilmesine,tespit .JiĞn'xu'rp'lara kurban baviam11dan en geç bir hafta öncesine kadar

iiıı. Eğıtin1 Mörkezi Müdürlüğünce eğitim verilm'es[İ1b,

7. Kurbanda kasaplık yapmak isteyenlerin 
. 
Be|ediye Başkanlığına mÜracaat

edereİ, Belediye Başkinlığınba kendilerine kiıtılik kartı verilmesine, -

8. il Merkezinde "Kurban Hizmet|eri Komisyonu''ncabelirlenen yerlerde.T.:i19ı eu;n$naş

nuwunıuru ait kulak küpelerinin kurban sahipleri tarafından pasaportları.ile birlikte ll Tarım

ve orman Müdürlüğüne teslim edilmesine, Merkez ilçeye bağlı mahalle ve köylerde

büyükbaş ve küçükb"aş hayvanlara ait kulak küpelerinin ise vatandaşlarca ,mahal|e ve köy

muhtar|arına teslim e"oilereı< kayıttan düşülnıek üzere muhtarlar tarafından iı Tarım ve

orman Müdürlüğüne teslım edi|mesine ve konunun halka duyurulmasına, ( '

9.Kurban kesim ücretlerinin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
2021-Yılı

1. Küçükbaş kesim ücreti : 60,00 TL.

2. Küçükbaş komple kesim ücreti : 130,00 TL'

3. Büyükbaş kesim Ücreti : 130,00 TL.

4. BüyÜkbaş komple kesim ücretı : 325,00 TL'

L0. Kasap ücretlerinin kesim yerlerinde.görevli kasaplar tarafından alınması sebebiyle,

eeleoıye tirafından kurban kesimi ücret tablosunun kesim yerlerine asılmasına,

LL. Kurban Hizmetleri ile i|gili olarak alınan komisyon kararlarının, camilerde verilen Yaaz

ve Hutbelerden, Belediye Floparlöründen ve Mahalli TV.' de ve yazılı basınla halka ve

muhtarlara duyurulması na,

L2. Mahalli TV'. de Kurban kesimi ile ]ilgili,Diyanet işleri Başkanlığınca hazırlanan

program l n yayı n lanması na,

13. Komisyon üyesi her kurumun kurban kesim yerlerinde yeterli eleman, araç Ve gereç

bulundurmaslna,

L4. Kurban Hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğin EK-6'ncı maddesinde belirtilen

irrtı"ii v"ilne jetıren, kendi imkanıarı ile kurban kesim yerleri hazırlayan kişilerin llimiz

üaıiliğin6 müraĞaat etmeleri, kurban hizmetleri komisyonu marife-tiyle denetimleri yapılan

toorenci yurtları hariç} gerekli yeterlilikleri sağllayan y'erlere izin verilmesine,
r

15. Komisyon kargının bir suretinin Köy ve Mahalle Muhtarlarına tebliğ edilmesine,

16. Karar, ionetmeıık ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde, " il Kurban Hizmetteri Komisyonu''

üyesi kurumlar tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına! i
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L7' Belediye Başkanlığı,il Tarım ve Orman Müdürlüğü, i| çevre ve Şehircilik Müdürlüğü,il
Sağlık Müdürlüğü,iı ıııuftulüğünün belirlediği kişilerden müteşekkil ve aşağıda isim ve
unvanları yer alan göı,evlilerden "Kurban kontrolve Denetim Birimi" oluşturulmaslna,

18. Kurban Hizmetlerinin Hayvan satış ve kesim vçrlerinde Bayram günü ve öncesi denetlemesinin

''Kurban kontrol ve Denetim Birimi ", il JandarmalKomutanlığı, il Emniyet Müdürlüğü ve Belediye
7abıtabirimlerince yapılmasına, l

19. Kurban kesim işleri ile ilgili izin başvurularının il Tarım ve orman Müdürlüğüne en geç
I4.o7 .2o2]- tarihine kadar yapı lmas1na,

l

20. Hayvan satış yerlerinin açılmasından itib{ren il Tarım ve orman Müdürlüğünce yeterli
sayıda teknik eleman görevlendiri|mesine, 

l

I

2L Kurbanlık hayvan sevklerinde daha etkin denetim ve kontrol yapılabilmesi için kolluk
kuwetlerince denetimler[n arttırılmasına, 

l

I

22. Vatandaşların etrafı kapatılmış özel mül( ve bahçesinde temizlik ve hijyen şartlarına
uyarak kurban kesebilmesine, 

I

23. Pandemi kural*arına göre kurban satış ve kesim yerlerinde büyük kalabalıkların
oluşmamasl na dikkat edilmesine,

24. Kurban kesim yerlerine il Müftülüğünce din görevlisi görevlendirilmesine,'

ü.i1^ \\U- /V'

KURBAN SATIş - KESıM KoNTRoL VE DENETıM ginivİ cÖnEvı-i LisTEsı
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25. Kurban kesim
dikkate alınarak
getirilmesine,
26. Hayvan pazarınln
itibaren açılmasına,

Kurban Bayramından önceki pazar günü olan ].8.07.2021tarihinden

27. 2021- ytı kurban hizmetlerinin uygulanmaslna dair tebliğin ekinde yer alan (ek-s)
"kurban satış yerleri kontrol formu " veı (ek-6) "kurban kesim yerleri kontrol formu" her
kurban satlş Ve kesim yeri için "Kurban kontrol Ve Deneİim Birimi" tarafından
doldurulur.L00 tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede 60 Ve üstü puanla

değerlendirilen yerler için "uygunluk belgesi " 60 puan altıyla değerlendiri|en yerler için
"Uy.gunsuzluk Belgesi " düzenlenir. Uygunsuz|uk Belgesi düzenlenen kurban satış ve
kesim yerlerinin girişlerine "Standartlara Uygun Değildir'' yc\z ıSl asılır ve kurban bayramının
ilk gününe kadar şartlarını düzelterek puanlnl 60'a çıkarmadığı takdirde komisyonca
belirlenen ceza ile tecziye edilmesine, I <.

28. Kesim yerlerinin; resmi ve Belediye veteriner hekimleri, Belediye zabıta ekipleri ile din
görevlileri işbirliğinde etkin olarak denetlenmesi ve kontrol edilmesine,

29' Belediyece çevre kirli|iğine karşı önleyici tedbirler kapsamında 09/08/1-983 tarihli ve
2872 sayıll Çevre Kanununun ilgili maddelerİnin ilgili taraflarca uygulanmasında
koordinasyonun sağ|anması maksadıyla,Kurban Tebliğinin 15. maddesinde be|irtilen

hükümler çerçevesinde kurban Satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğini önleyici tedbirlerde
içeren bir yönetim planı hazırlanarak komisyona sunulması ve uygulanmaslna,

30. Belediye, iı sağııı< Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezinin kurban kesim günlerinde
kesim yerlerinde (Uzayçatı pazar yeri ve Burkent mevkiii açık pazar yeri) oluşacak
yaralanmalara karşı iı sagııı< Müdürlüğünce gerekli tedbirlerin alınmasına'

3]-' Kesim yerlerinin çevre sağlığına uyguriıluğunun Ve kasaplık yapacakların hijyen
açıiından nelere dikkat etmeleri gerektiğinin ll |Sağhk 

Müdürlüğünce kontrol edilmesine,

g2. Hayvanların pazarlarda ve özellikle satılamayanların geri dönüşlerinde herhangi bir

risk taşımamasl için, sevk öncesi yurt içi veteriner sağlık raporlarının düzenlenmesinde
Tarım ve orman Bqkanlığının2o2tl05 sayılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan
Hareketleri Kontrolü Genelgesi ve Koruyucu Aşılamalara ilişkin talimat hükümlerine göre
hareket edilecektir. Kurbanlık satış yerlerine girişlerde bu belgelerin il Tarlm ve orman
Müdürlüğü, Belediye Veterineri ve Zabıta ekiplerince mutlaka kontrol edilmesine,

33. Covid-19 sebebiyle Kurban kesim yerlerinde oluşabilecek muhtemel izdiharnın önüne
geçmek adına kurban kesim işlemlerinin sosyal mesafe kurallarına riayet ederek randevu
sistemi ile kesim yerlerinde yapılmasına,

34. Kurban Hizmetleri Komisyonu'nca belirlenen kurban kesim yerlerinde tazminatlı
hayvan hastalığı resri'ıi veteriner hekim tarafından tespit edilmesi ha|inde 5996 Sayılı
Kanun ve ilgi yönetmelik kapsamında kurban sahibine tazminatın ödenmesine,

35. iıgili m'bvzuat ve Kurum/ Komisyon kararlarına aykırı hareket edenlerin "2021 yılı
Kurban Tebliği'nin 19, maddesinde sayılan birimlerce cezai işleme tabi tutulrnaslna,

oy birliği ile karar veri|di.

zamanında kesilen hayvanların atıklarının çevre ve toplum sağlığı
toptanmasının köylerde muhtarlık Ve il Özeı idaresince yerine
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