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KARAR NO
: 42
KONUSU
: Kurban Hizmetleri
İlimiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72.
Maddeleri gereği 14.07.2021 tarihinde İlimiz Valisi Mustafa TUTULMAZ başkanlığında
toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1.

İlimizde yaklaşmakta olan Kurban Bayramı nedeniyle hayvan alım-satım ve sevk
işlerinde yoğunluk olması sebebiyle bulaşıcı hastalıkların ve kaçak hayvan hareketlerinin
önlenmesi, kurban süresince kayıtlı, sağlıklı hayvanların hijyenik şartlarda
nakledilmeleri, satılmaları ve kesilmesinin temini amacıyla İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına,

2.

Kurban kesim yerleri ile ilgili olarak, İl Kurban Kesim Yerleri Komisyonunca İl Merkezi
kurban kesim yerleri; Belediye Mezbahanesi olarak belirlenmesine ve belirlenen
kurban kesim yerlerinin Belediye hoparlörü vasıtası ile halka duyurulması, kurban
kesimlerinin belirlenen yerlerde yapılması ve Belediye Başkanlıklarının kurban kesim
yerlerinde gerekli olan her türlü alet, ekip, ekipman ve altyapı hizmetlerini sağlamalarına,

3.

Yine İlimiz Merkezinde kurban satış yeri olarak 69 Ambarları mevkiinin
belirlenmesine ve kurban satış ve kesim yerlerinin dezenfekte edilmesi ve hayvan
sağlığının korunmasının kontrolünün Zonguldak Belediye Başkanlığı tarafından
yapılmasına,

4.

Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan sevklerinin denetimi açısından Emniyet
Müdürlüğü ve Jandarma Teşkilatları ile Belediye Zabıtası, Tarım ve Orman İl
Müdürlüğü arasında iş birliği ve yardımlaşma yapılarak gerekli tedbirlerin yapılmasına,

5.

Kurban kesim yerlerinde kesilen kurbanların atıklarının Belediye Başkanlıklarınca
zamanında çöp depolama alanlarına taşınarak bertaraf edilmesine,

6.

Kurban kesim yerleri dışında yapılacak kurban kesimlerinin çevre kirliliğine sebebiyet
verebileceğinden, bayram öncesi ve bayram süresince camilerde verilecek vaazlarda
kesimlerin kurban kesim yerlerinde yapılması hususunda halkın bilgilendirilmesine,

7.

Mahalle muhtarları mahallelerinde rastgele yerde kurban kesimi yapılmaması konusunda
vatandaşları uyarmasına,

Köylerde kurban kesimlerinin su kaynaklarını kirletmeyecek şekilde yapılması ve kesim
sonucu oluşan atıkların çevreyi kirletmeyecek şekilde derin çukurlara gömülerek bertaraf
edilmesi konusunda köy muhtarlarınca halkın bilgilendirilmesine,
9. Kurban Bayramı öncesinde ve Kurban Bayramı süresince Tarım ve Orman İl Müdürlüğü,
Belediye Başkanlığı sorumluluğunda ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünün
koordinasyonunda; İl ve İlçe Müdürlüklerinde yeterli sayıda araç ile mesai saatleri dışında
nöbetçi Veteriner Hekimler görevlendirilmesine,
10. Kurban kesim işlemleri esnasında meydana gelebilecek olası kesilme, yaralanma, kaza vb.
durumlarda gerekli tıbbi müdahalenin zamanında yapılabilmesi için, 112 Acil Sağlık
Hizmetleri sunumunda İl Sağlık Müdürlüğünce gerekli tedbirlerin alınmasına,
11. Belediye Başkanlıklarınca alınan kararlar doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınmasına ve
komisyon kararının yerel basın ve yayın organları vasıtası ile halkımıza duyurulmasına,
12. Komisyonun almış olduğu kararlara aykırı olarak kurban satışı yapılan yerler ile komisyon
tarafından tespit edilen yerler dışında ve gerekli hijyen koşullarına uyulmadan kesim
yapanlar hakkında 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’na göre
işlem yapılmasının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Belediye Başkanlığınca yerine
getirilmesine,
8.
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13. Kesilen kurbanların kulak küpeleri ve pasaportları görevlilerce Tarım ve Orman İl
Müdürlüğüne teslim edilmesine,
14. Kurban kesim ve satış yerlerinde güvenlik ve asayişe ilişkin önlemleri ilgili kuruluşlarca
alınacak olup; özellikle kurban satış yerlerinde kolluk kuvvetleri tarafından gerekli
tedbirler ve önlemlerin alınmasına,
Alınan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya
riayet etmeyenlere Kabahatlar Kanununun 32. Maddesine göre 427 TL (Dörtyüzyirmiyedi Türk
Lirası) idari para cezası verilmesine, bu cezaya emir veren Vali veya Kaymakamlar tarafından karar
verimesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu
suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılmasına,
Alınan kararın birer suretinin İlçe Kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve kuruluşlara
gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 14.07.2021
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