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Kurban kesim yerleri ile ilgili kurallar, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi, alınacak tedbirler
ve bu konulara ilişkin diğer hususları belirlemek amacıyla 2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin
Uygulanmasına Dair Tebliğ 19/06/2021 tarihli ve 31516 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ'de; salgın hastalıklar açısından dikkat edilecek hususlar, kurbanlık hayvan sevkleri

ile ilgili alınacak önlemler, kurbanlık hayvanların yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması ile ilgili

hususlar, kurbanlık hayvanların sevkleri sırasında yapılacak kontroller, kurban satış yerlerine
yönelik alınacak önlemler, kurbanlık hayvanların kesiminde ve kesim yerlerinde dikkat edilecek
hususlar, kulak küpesi ve pasaportların toplanması ve kayıtlarının silinmesi, çevre kirliliğine karşı

önleyici tedbirler, kurban satışıve kesimi yapılacak yerlerin fiziksel özellikleri ve uyulması gereken

kurallar, etrafı kapatılmış özel mülk veya bahçesinde kurban keseceklerin uyması gereken

kurallar, Belediyelerin yükümlülükleri, denetim işlemleri, cezai hükümler ve koordinasyon

sağlanacak kurum ve kuruluşlar ile diğer hususlar düzenlenmiştir.

Tebliğe göre; İllerde vali veya görevlendireceği bir vali yardımcısının, ilçelerde ise

kaymakamın başkanlığında, Müftülük, İllİlçe Saglık Müdürlüğü, İllilçe Tarım ve Orman
Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl 1,1uaurltlgl, Belediye ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden
oluşan Kurban Hizmetleri Komisyonları tarafından aşağıdaki çalışmalar yapılır. Kesim yerlerinde

kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi, COV|D-19

bulaşma riskini en aza indirmek için randevu sistemi uygulanacaktır. Kesim işlemlerinin

bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Kesim yerlerinde, "Kasaplık Belgesi" veya 'Kurban Kesim Elemanı' kurslarından alınmış
'Kurs Bitirme Belgesi" ve "Hijyen Eğitimi Belgesi" oIanlar görevlendirilecektir.

Kurban satış yerleri, İstanbul ilinde Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce, diğer illerde ise

Kurban Bayramı'ndan 1 ay önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan
girişine izin verilmeyecektir.

Satış ve kesim yederinde belediyeler gerekli tedbideri alacaktır.

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 belidi mesafelerde el antiseptiği bulundurulması hususlarında gerekli tedbirleri
alacaktır.
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Diğer taraftan Tanm ve orman Bakanlığl'nca B'ı il Valiliğine gönderilen 29/06/2021
tarihli yazıda;

Kurban bayramı döneminde kurban etlerinin parçalanması, muhafazası ve kıyma

çekim in in hijyenik ortamda yapılması, şekerleme ve u nlu mamullerin mevzuata uygun üretilerek
piyasaya sunulmasının da önem arz ettiği, bu kapsamda kurban vecibesini yerine getiren
vatandaşlarımızın, hijyenik ve sağlıklı bir şekilde kurban etlerini tüketmeleri ve dolayısı ıle halk
sağlüğının korunması amacıyla etlerin parçalanması ile kıyma çekimlerinin, et ve et ürünleri
konusunda faaliyet gösteren kayıVonay kapsamındaki gıda işletmeleri tarafından yapılmasının
sağlanması, aynca pastane, unlu mamuller, şeker ve şekerli mamuller üretim ve satış yerlerinin
denetimlerinin sıklaştırılması ve sonuçların Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel
Müdürlüğünce Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS) üzerinden raporlanabilmesi için elde edilen
verilerin hızlı ve doğru bir şekilde GGBS'ye girilmesi gerektiği bildirilmektedir,

Bilgilerinizi ve ilgili esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz,

Meh metŞ DAĞ

Genel Sek ter

Ek:2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

Bayram DAL
Birlik Başkan V.
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TEBLİĞ

Cuınhurbaskan|ı ğı (Divanet İ şleıi Baskanlığı)'ndan

202l YILI KURBAN HizMETLERiNiN uyGULANıIASINA DAİR TEBLiĞ

BİRİNCİ BÖLÜar
Amaç, Ifup§am, Dayanak ye Tanımlır

Amaç
MADDE, ı- (1) Bu Tebliğin amacr; kurbaıı ke§mek isteyen vatandaşlanmlan

kurbaılannı dini hiikümleıe, sağlık şaıtlanna ve çowe temizliğine uygun olarak hayvana en az
acı verecek şekilde kesmelerine veya vckeletle kestirmeleıine yaIdımcı olunııasü, kruban satlş
ve kesim yerleıinin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi, alınacak tedbirleı Ve bu
konulara ilişkin diğeı husuşlan düzenlemektir.

Kıpsam
MADDE 2- (1) Bu Tebliğ; 202l Yılı Kurban Bayramı'nda vc 2022 Yılı Kuıbaı

Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ yiirtiılüğe girinceye kadar kesileçek kurbanlaıla
ilgili esas|an, ahnacak tedbirleri ve bu konulaıa ilişkitr diğer hususlan kapsar.

Dayınak
MADDE 3- (l) Bu Tebliğ, 2a6l065 larlbll ve 633 sayıh Diyanet işleri Başkaıhğı

Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nçi maddesi i|e 24/101200| tarihli ve 2001/3214

sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yü.ülüğe konulan Kuıban Hizmetleriıin Diyanet İşleri
Ba§kanhğuca Yüİüttılmcşine Dair Karan ve |81812002 tztrihli ve 248 5 0 sayılı Resmi Gazete'de
yaymlanan Kuıban Hizmetleİinin Diyanet işleri Başkanlığınca Yürütiilmesine Dair
Yöıefonelik hükiimlerine dayanılarak hazırlarımişnI.

Tanrmlar
MADDE 4_ (l) Bu Tebliğde geçen;

a) Başkanlık: Diyanct İşleri Başkanlığını,
b) Hayvansal ahk: Kürban faaliyetleriıden kalnaklaııarı her tiirlü hayıan kökenli attğı,

c) Karaİ: 24ll0l200l tarihli ve 2001/3214 saylı Bakanlar Kurulu Kaıan ile yürürlüğe

konulan Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleIi Ba§kaolığınca Yikütiilmesine Dair Karan,

ç) KomiŞyon: ltlerde vali veya görevlendireceği biİ vali yaldtmcıstnın, ilçelerde i§9

kayıakamrn başkanlığnda, Mtiftiilük, İlİlçe sağlık Müdülügii, İVilçe Tanm ve oımaıı
Müdiiİlügü, Çelre Ye Şchircilik İı Müdiiİlüğü, Belediye ve Tiİkiye Diyanet Vakfı
temsilcilerinden oluşan Kurban Hizmetleri Komisyonunq

d) Kuıban: İbad§t rDak§adıyla belirli bir vakitie, belirli şaıtlan taşıyan hayvanı usulünce

kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı,

e) Kurul: Çewe ve Şehircilik Bakanlığ, İçişleıi Bakaolığı, Sağlık Bakanhğı, Tanm ve

Orman Bakanlığ, Diyanet lşleri Başkanlığ ile Tilıkiye Diyanet Vakfi temsilcilerinden oluşan

Bakanlıklaıarası kurban Hizmetlgri kurulunu,

D TÜIIKVET: §ığr cinsi hayvanlaİ il€ korun ve keçi tiidı hayvanlann, işletmeleıin ve
yetiştiricilerin kayt altına alındığ veri tabanıru,



g) Yö[etrııelik: l8/8/2002 tarihli ve 24850 5a},ü Resmi Gazcte'de yaymlanan Kurlıan

Hizmetlerinin Diyanet lşleri Başkanlığınça Yürütiilmesine Daiı Yönetmeliği,

ğ) Yönetirn planı: Bu Tebliğe esas faaliyetler §lrasında oluşacak halvaısal atık ile diğcr

atıklann miktan, toplanması, taşınrnası, geri kaz-an ması ve bertaraf edilmesine ilişkin

hususlan içeren plaıı,
ifade edcr.

idNciBöLiJM
Kurban Hizm€tlerı Konisyonlınnrn Çalışmslırı

Komisyonların çalüşmslan
MADDE 5- ( l ) Komisyonlar tarafından aşağldaki çalışmalar yapılır:

a) Karaı, Yönetmelik ve bu Tebliğ hiiıl<ümleri çerçevesinde 20/7/202l tarihinde

başlayacak olan Kruban Ba)a"mı mijİasebetiyle Komisyon üyelori, yükümlüliiklerini yerine

getirme noktasında gerekli tedbirleri alıI.

b) Şehirlerde ihtiyacı karşılayacak saydave kapasitede kurban satş ve kesim yeıleri ile

adaklık kesim yerleri tesis edilir,

c) Kuöanlann kesim yerlerinde kesilmesi için gerekli Edbirler alınır.

ç) Kurban satış ve kesim yerleri birbirine yahn yerlerde planlanır. Planlama yapılırken

çevre ve insan sağlığına zarar vermemek için olası çewesel riskler dikkate ahnır.

tl) İhtiyaç duyulınası halinde gerekli önlemleıin alınması şartıyla pazar yerleri kuban

kesim yerine dönüştiirülebiüı,

e) Kuıban satış ve kesim yerlerine ulaşımın kolay sağanması için yelel yönetimlerc€

gerekli tedbirler alınır.

0 Kurban satış vc kesim yerleri, çewe ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek

durumlaıdan anndınlır, Aynca kuban sab§ ye kesim yerlerinde gerekli sıhhi ledbirleı alınıı.

g) Kürban sahş yeıleri etrafı branda ile çewili, üstii kapalı ve insanlann sosyal

ihtiyaçlanru karşılayacak şeki|de hazırlanıı.

ğ) Kcsiın yerleıi; genel sağllk şartlanna uygulL dezeDfekte edilebilir, zeınininde su

biriktirrueyen, yeteri derecede aydınlatına ve havalandırması bulunan mekanlodan seçilir.

Ayrıca insanlann sosyal ihtiyaçlannı kaışılayacak şekilde hazırlanır.

h) Kesim alanı ve çevresinde, evcil ya da sokak hayvaılannın girmesine eııgel olunacak

şekilde önlemler alınır.

ı) Kurbanlar, kesim yeılerinde kesilip parçatandıktan sonra ctlüin hemen teslim

edilmesi sağlanır, bu sağlanamadığında geıekli sakIarna koşllan oluşturuluı.

i) Kesim yerlerinden kaynaklanacak at* şulann dogıudan alıcı ortama verilmesini

engelleyici tedbirler alınır.
j) Kesim yerlerinde kesilen halvanlanı deıi ve §akatatının zayi olmadaıı

değerlendirilmesi hususunda gerekli tedbirler alınır.

k) il ve ilçelerdeki kuöan sat§ ve kesim yalerinin açü adresleri (İl./İlçe Tanm ve

ormarı Müdiiiiikleri kontol ve onar,ı alındıİt8n soDİa) Din Hizmetleri Yönetim sistemine

(DIIYS\ 29l6n02l Salı giinü mesai bitimine kadar müftülüklercc girilir.

l) Hatk Eğitim Meıkezlerinde 20 saattik "Kuıtan Kesim Elemanı" yetiştirmc vc
geliştirme kıısu düzenlcnir.



m) Kesim yerlerinde, Komisyon üyesi kurum ve kuruluşlardan yeterli sayıda personel

görevlendirilir ve ücretleri, Kurban Komisyonu hesabmdan ödeniı
n) Bayram giinlerinde tafikte oluşao yoğunlü dikkate alınarak kürban sahş vt kesim

yeri güzergaüında ulaşıml ko]aylaşhracak tedbirler alınır.

o) Kesim y,erlerinde kesimlerin daha diizenli yapı[ması, zaman kayöının ve karmaşanın

önlcnmşi, COVID- l 9 bulaşma riskini eo aza indirmek için randeıu sistemi uygulanır. Kcsim
işlemleıinin bayramın ilk gtiniinde yoğuılaşmaması için gerekli tedbirlcr alınır,

ö) "Vek6letle Kuöan Organizasyonu ' konusunda bilğiendirme yapılır.

p) Kesim yerleıinde, "Kasaplık Belgesi" veya "Kuöan Kesim Elemanl' kurslanndan

alüm§ "Kurs Bitinne Belgesi" ve "Eijyen Eğtimi Belgesi" olantar görevlendirilir.

r) Kurban satış ye[l€ri, lstanbul ilinde Kurban Bayramr'ndan 15 giın önce, diğer illerde

ise Kurban Baüraml'ndan l ay önce hazır hale getirilir ve bu tarihten önce kurbanhk hayvan

girişine izin verilmez.

s) Sahş ve kesim yeılerinde belediyeler gerekli t€dbirleri ahl.

ş) Kesim yerine götiirülii*en, araca bindiriliıken, araçtan indirilirkcn ve kcsilirken
kurbanlık hayvanlara eziyet edenlere 19 uncu maddede belirtilen cezalaı uygulanıı.

t) İlçe Kuban Komi§yonu, mponrnu 2318/202l Pazartesi günü mesai bitimint kadal İl
Kurban Komisyonuna iletir. İl Kurban Komisyonu, ilçeleıden ge|eıı nporlarla kendi raporunu

değeılendiıip birleştirerck'l l9l2020 Salr güıü oesai bitiınine kadar Din Hizmetleri Yönetim
Sistcmine (DHYS) kaydedeı,

u) Kubaı satış ve kesim yerlerinde covlD-lg salgını sebebiyle Komisyonlar, i|

Pandemi Kurulu ile işbirliği içerisindc gerckli tedbirleri alır.

ü) Satış ve kesim yerlerinde ağz ve bumu kapataca& şekilde maske kullanılması, en az

2 mefto olacak şekilde fiziki mesafe kurallanna ulıılması, sahş ve kesim yeılerinin tiim
girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulması husus|annda gerekli

tedbirleri a|ır.

v) Hayvan sahş alanının etrafı sınrlandınlf, iısaı kalabatığını önlemek için ha}./an ve

insanlann giriş-çıkşına uygun kontrollü kapılar oluşfuruluı. Hayvan satış yerleri içinde uygun

yönlendirmeler yapıhı.

y) Ha}ryan salış alantndı 8 metrekaıeye bfu kişi (müşteri ve §attcı beraber) olacak şekilde
kontıollü insan girişi sağlanır.

z) Hayvan sahş alanlnın giriş kapılanna ve uygun yerlerine, COVID-l9'dan korunma

önleınleri ile ilgili bilgılendirici kuralların olduğu tebelalal asıhr.

aa) Ha}nr'an satış alarılarına; ateş ve solunum §ıkııh§ı olanlar almmamalıdır,

bb) Sahş ve kesim yerlerinin grişinde ttE§ kodu soıgulaması yapılır. Sorgulama

sonucunda heıhaıgi bir risk bulunmayan (CoVID-19 tanlt ya da temashsı olmayan)

kişilerin girişine izin veriliı.
cc) satış ve kesiıı yerlerinin gııişlerinde vatandaşlarn ateşi dlçtilerek, ateşi 3Eoc

üzeıinde olanlara tbbi maske takılınası, guişlerine izin veıilmemesi ve sağlık kuruluşuna

yönlendirilmesi sağlanıı.

çç) Mü§terileIin, ha}ı/an sat§ alanlanııda uzun süıe kalmamalan için uyanlar yapılır.

dd) Hayvaı satış alanında insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için

uygun hayvan satış ünitoleri oluşfurulur. Bu iiıiteler arası mesafe en az 2 metre olİnalüdtl.



ee) Her ha}^r'an satlş ünitesinin uygun yerinde ğl antiseptiği veya hijyeni sağlayacak

uygunluha kolonya bulundurulur,

ff) Hayvan sahş alanı içerisinde ulaşılabilir yerlerdc cl yıkamak için lavabolar

oluşhıIulur,
(2) Kurban §attş y€ılerindc müştçrilere yönelik aşağıdü önlemlere uyulması sağlanır:

a) Miişterileı, ha),vatr satış alanlanna girerken bilgilendirme tabelalannı okumalıdır.

b) Giİişte elantiseptiği kulla lmalıdıL

c) Atgşi v€ solunum sıklntısı olan, CoVID-l9 tanısı a]an veya temaslısı miiÇoiler,

halvan satış alanlanna giımemelidir,

ç) Hayvan satış alaılannda maskc takılına|ıdıı.

d) Müşteri ve satıcllaI, hayvan satış alanlannda fiziki mesafeye uymalıdır.

e) MüşteIi ve sahcllar ara§ında cl teması (tokalaşma) olmamalıdlr.

0 Yeteıli sayda lavabo vc fuvalet olmaltdır,

g) Abde§thanelerde ve tuval€tlcrde eksik malzeme olmarnası iç geıekli tedbirler alıDrr,

devamlı sıvı sabun ve kağlt havlu bulundwulma$ temin ediliİ.

(3) Kurban sanş yerlerinde sahcılara yöD€lü a§ağdaki önlemlere uyıası sağlanr:

a) satıcılal, ha}nr'an satış alanlannda bilgilendirme tabelalannı okumalıdıı, El antiseptiğ

kullanması ve gerelıii sülıkta ellerin yıkanması sağlaıımalıdu.

b) Ateşi ve §olunum slklnhsı olan, CoVtD-l9 tanısı alan veya temaslls1 sahcıların,

hayvan saİş alanlanna girmemesi ve bu durumda olduğu tespit edilen sahcılann derhal en yakrn

sağlık kuıuluşuna yönlendirilmesi sağlanır.

c) Satış iiıitelerinin önüne COVlD-l9 için bilgilendirici afiş asılmah ve el antis€ptiği

veya hijyeni sağlayacak uygunlukta kolonya bulundurulmalıdır.

ç) Müşteri ile el temasl (tokalaşma) yapıımamalldır.

d) Ha}ı{an satış alanlarında maske iakılmalıdu. Maske nemlendikçe ya da kirlendikçe

yeni bir maske ile değiştirilnıelidir. Yeni maske takmadan önce ve sonra el antiseptiğ

kullanı!malıdıı.

e) Satıcı slk sık eliniylkamalı veya el antiseptiği (özellikle her para ödemesinden sonıa)

kııllanmalıdır.

fl Satıcıların geceledikle.i yerde yataklar arası mesafe, en az 2 metre olmalıür. §ahş

ünitesinde bulunaİ satıcılar, diğer satış ünitesinde olanlarla temas etrnemelidirler.

Bilgilendirme çıhşınalırı
MADDE 6- (l) Bilgi]endirme kapsamında aşağdaki çalışmalar yapılıı;

a) İl ve ilçelerde hazırlanan kurban satış ve kesim yerlerinin bilgıIeri, 2016/2021

tarihinden itibaro Kıııul ve Komisyon üyesi kurum ve kuruluşlann web sayfalannda

yayınlanır.

b) Kuban ibadetinin dini ve toplumsal bo}utlan hususunda bilgilendirme yapılır.

c) Başta kist hidatik, şarbon, bruselloz, kınm koago kanamalı ateşi, ttiberkİiloz ğbi
halvanlardan insanlara geçen hastaiıklaI olmak üzele toplum ve çewe sağhğ, etin usulüne

uygun işleıunesi, pişiribnesi, tiiketilmesi, sakatahn Fpe ahlmaması, evcil ve yabani halıanlara
verilınemesi ve benzeıi konularda vttandaşlar aydtnlahlır. Aynca COVID- l 9 nedeniyle dikkat

edilmesi gereken kuıallar özcnlc hahılanlır. Zoonotik hastalıklar ve COVID_I9 ile ilgili
bilgilendirici tabelal hayvajı sat,ş ye eri ve halvan kesim yerlerinde uygun alanlara asılır.



ç) Kasaplal; su g€çinneyen önltik, maske, e|diveı, su gcçirmez çizme kullanmalıdır.

Her hayvan kesiminden sonra, eldiven dcğiştidlneli, kesim aletleri 1ıkaıımalı ve dğzenfehe

edilmçlidir.

d) Kurban kesen ve halvanı yüzerek et taksimi yapan kimselerin etle temaş edeı
uzuvlannda yara olmaması, bu durumda olanlann keşim, yiizme ve et taksimi işini yapmalan

zoruılu ise hijyenik eldiven kullanınalan, elde yaıa olduğu halde eldiven Lıllanmadan kesim

işlemi yapılmışsa bu etlerin çok iyi pişirildiken soıra tiiketilmesi hususunda vatandaşlar

bilinçlendirilir.

e) Kuıban olarak saın alınacak hayvaılaıuı (sağlıklı, besiJi, veteriner sağlık
raporu,4ıalnıan pasaportu/nakil belgesi olan) Taıım ve Oıman Bakanlığııca beliılenen koruyrcu
aşıları yapılmış ve TÜRKVET kaFt §isteminde kalıtlı olaılaıdaıı seçilmesi, gebe ve damzlık
değeri yiiksek dişi halvenlaın kurbanl* olarak kesilıne§inin önlenmesi, kuban edilme§i uygun

olan hayvanlaıdan öncelikle erkek olanlann tercü edilmesi geıektiği hatırlahlır.

f) Kurban olınası dinen sakıncalı olan hayvanlar kurban satlş yelleine getililemez.

Kurban olarak kesilecek haryanlar; koluıı, keçi, sığr, manda ve deve olup bunların dışındaki
halvanlar kuıbaıı olarak kesilemez. Kuöanlık halvanın yuşı hususunda kameıi yıl csas alınır.

Kurban olabilmesi için kurbanlık hayvanın; deve için 5, stğrr ve manda için 2, ko}un ve keçi

için ı yaşını doldurması geıekir. Alcak korrn, semizlik ve gösteriş olarak bir yaşındakileıle

a}nı oluJsa alü ayını tamamladıktm sonıa da kurban ediiebilir.
g) Kesilecek hayvanın, dini açıdan kuıban olmaya engel biı kusurunun bulunmaması

gerekir. Kuban edilecek ha)ır'anın, sağıklı, orgaılan tam ve besiIi olması gerekir. Kurbana

engel o|an kusuılar, halvanın emsali arasında kı)metini azaltan kusuılaIdır.

ğ) Koyuı ve keçi gibi hiçükbş halvanlaıdan her bii yalnız bil kişi adJna kurban ğdiliı.
Deve ve sığr gibi büyü&baş hayvanlaı ise bir kişiden yedi kişiye kadar oılak olaıak kurban

editebilir. Kurbanın dini hüümleri i|e ilgili hu§uslaIda Din İşleıi Yüksek Kuıulu'nun fetvalan

esasür.

h) Kurban satış y€ri göreylil€ri tarafindan yapılacak kontrollerde belgosiz, sağltk

duıumu iyi olmayan, özellikle büytikbaş hayvanlarda 2 yaşını doldumamış (kapak atmam§),

kurban vasfı ta§ımayar ha}ryanlalln kuöan §atış yerine alınmayacağı ve satışlna izin

verilmeyeceği ve aykın durumlarda yasal işlem başlatılacağına ilişkin, çadır ya da padoklan

kiralama yetkisine süip kurban satış yeri yetkilileri tarafından ha}ır'an süibi ya da çadır
sahibinden, bu Tebliğin ekinde bulunan (EK4)'Kurbao Satış Yeri Taahhütnamesi" alınarak

a§ivleniı. Yapltarı denetimlcrdt kuöan için uygun olmayan hayvanlar bulunduğu tespit

edilirse ilgili hayvaılar (X) işaıetiyle işaretlerıir. Kurban satış yerinin muhtelif yerlerinc (x)

işareti taşıyan hayvanlann kuıban olmaya uygun olmadığna daiı bilgilendirme afişleri ası|ır.

ı) Ticaıet Boı§alannda olduğu gibi canh bayvan alım ve satımlannda tokluk fiıesi

düşülmesi konusunda satıcılar ve vatandaşlar ınutat usulleıle bilgilendirilir.

i) Şap Hastalığ ve Koyun Keçi Vebast Hastatğü ile mücadele kapsamında Tanm ve

orman Bakanlığınca alınaı tedbirler geıeğnce, istanbul'un Avrupa yakas! dahil olnak iizqc
Tnkya'ya kurbanJık halııan sevkininTanmve Oıman Bakarılığınca yayımlanan 2020/06 saylı

şap Hastalığlna Duyarlü Ha}nr'anlann korunmuş Bölgelere sevklerinde uygulanacak prensipler

Genelgesi vc 202ll04 sayılı Kolın Keçi Vebası Hastalığından Korunmuş Bölge llan Edilen

Trakya'ya Yapılacak Küçükba§ Canlı Halıaıı Sevkleıi Genelgesinde belirlenen krit€rlğr



çeıçeyeşinde yapılacağı ve Avrupa yakası dahil İstBnbul'a 5i7l2021 tarihinden itibaren

kurbanlık hayvan gir§ine izin verileceği konusunda vatandaşlar bilgilendiriliı,

j) Bu Tebliğin ckinde yer alan @K,l) "Duluru" ve (EK-2) "Duyuru, Kurban Olarak

Kesilen Sığr Cinsi Haryanlann Kulak Küpeleri ve Pa§aportlaıı ile Koüurı ve Keçi Tiiıü

Halvanlann Kulak Küpeleri" duyurulan, cami ilan panotan ile kuıban satüş ve kesim yerleline

asılmak suretiyle il gililer bilgilendirilir,

k) Tanm ve Orman Bakanlığınca hazırlanaıak kullanıma açılan "TİjRKWT' isirrıli

mobil uygulama üerinden küpe numarası giriteıek hırbanlık hayvanlann ırk" cinsiyet ve yaş

bilğlerinin sorgulanabilcceği konusuıda vatandaşlar bilgilendirilir,

üÇüNcü BöLüM
Hı}ryıtr Ilareketlerinde Uyulıcık Esaslır

satgın bastaııklar açırıDdın dikkat edilecek hususlır

MADDE 7- (1) Hayvanlann pazarlaıda ve özellikle satllrnayanlann geri döıiişlerinde

heıhangi bir risk taşımamasl için, sevk öncesi diizeılenecek Yurtiçi Veterineı Sağlık

Raporiaında, Tanm ve Orman Bakanlığnın 2021/O5 sayılı Hayvan Hasalıklan ile Mücadele

ye Ha}ni/an Hareketleri kontrolü Genelgesi ve diğer tatimatlannda belirti[en koruyucu

aşılamalara ilişkin hükiimlere göre harekct edilir. Kuıban saüş yeilerine giıişlerde bu belgeler

mutlaka kontol edilir.

(2) Kurbanlık halıan yetiştiren işletrnelerdcki büyükbaş ve kiiçiik}aş hayvanlaı, salgın

hastal Jaİ yönünden kontrol edilir, Hayvan pazan, bors4 gcçici kurban satış ve kesim

yerlerinin resmi ve belediye veterineı hekimltrince yaptıan kontol ve denctimleıi s*laştınlır,

(3) Veterineı Sağlık Rapoıu düzenlenmeden önce resmi veterincı hekimlerce kurbanhk

halıanlaıın muayene ve kontrolleıi yapıtaıak sadece sağlıklı halvanların sevkletine mü§aade

edilir. Sanlmayan hayvaıılaıın geri dönüşlerinde Veteriner §ağltk Rapoıu alınmasr hususunda

yetiştiriciler bi lgi ıendiri]ir. Bulaştcı hastalığa yakalaımış veya hastalık şüphesi olan halıanlara

11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Vetoiner Himetleri, Bitki §ağhğı, Gıü ve Yern Kanunu ile

alrı Kanuna dayanılank çıkanlan yönetmelik ve talimatlann ilğli hükiimlerine göre işleın

yapılıı.
(4) S€yk önce§inde halnıanlann klinik muayenesi yapılır. Muayenede zoonotik

ha§tal*lar dahil tiim ha}ır'an hastalıklan yönünden değerlendirme yapılr. Hasta ya da ha§talık

şüphesi olan hayvaılann sevkine izin verilmez. §ağl*lı olduğı tespit edilen ha},r'anlann sevk

otduklaı ve sevk edilecekleri yerin, halıan hastalığı şüphesi ya da mihıakı nedeniyle

oluşturuJmuş koıuma ve gözetim bölgesi olmaması dunımunda, balvanlann sevkine müsaade

edilir.
(5) Kurbanlık hayvanlal, Yuİtiçi veteriner sağhk Raporu düz€nlenmeden önce, kınm

kongo kanamalı ateşi ha§talığıntn taşlyıcısı olan keneler yönündeq özellikle hastalığın

görüidüğü il ve ilçelelde dikkatli bir şekilde muayene edildikten ve geıekli tedbirler alındıktan

sonİa §evk ediliı.
(6) Halvan pazarı, bona ve geçici kuıban satış yerleıinde hastalık bulaştırma riskinin

ortadan ka|dınlması için hal^ıanlann ilk çü-ış yerlerindc Veterineı Sağlık Raporu

diizenleni*en uygulanan korulrıcu aşılama ve bağışıklık siireleri dikkate alınu ye sat§

yerlerine girişlerde de bu bilgiler kontroI edilir.



(7) İstanbul ili Anadolu yakasına kurbanlık hayvan girişleri 5/7/202l hrihinden itibarcn

başlayacaktır.

(8) Halvan pazan, bonası, geçici kurban satış yerleri, kesim yeıleri ile nakil araçlannın

temizlik ve dçzenfeksiyonu aksahlmadan yapılır. Görevlilerce dezenfeksiyon ka},ıtlan fufulul
ve kontrollerde gösteıilir.

(9) Hayvan nakil araçlannda kullanılmak iizere halvan pazan, borsa ve geçici kurbaıı
sahş yğlerinde tcmiz altlık bulundurulur. Nakil sonrasında araçlarda bulunan altlık ve gübleleİ

hayvan hastalıklannı bulaştınna riskinin yok edilmesi açısından güVenlj bir şekilde bertaraf

cdilir. Bunlann gübre olarak arazide kutlanılrnasına izin verilmez.

Kurb8nhk hı!ryın sevkleri ile ilgiu a|ınacak önlemler
MADDE 8- (1) İlleı arası sevk edilecek hıbaılık hayvanlar için Veteliner Sağtık

Raporu düzenlenmeden önce usulüne uygun bastınlnayan, silintili ve okunaksız olan

pasapodarnakil belgeteri işleme konulmaz.
(2) Küpelenerek taoımlanmamtş, veri tabanına kaydedilmemiş, yanlaıııda

pasaportlan/nakil belge|eri bulunmayan büyükbaş ve küçükbaş halıanlann sevklerine izin
verilmez.

(3) Kurbanlık olarak sevk edilccek halvanlar için Veteriner Sağlık Raporu

diizrnlenmcden önce kulak kiipe numaralan TÜRKVET'tm mutlaka kontİol edilerek

hay/anlann veri tabanındaki bilgıleıiyle uyum gö§terip gö§term€diği kontol ediliı
(4) Bu Tebliğ kapsaınında l(omisyon tırafından belirlenen geçici kurban sanş yerleri İl

Tanm ve orman Müdürtügınce TÜRK\4T'e kaydediliı. Kuöaıhk o]arak veteİiner sağLk
Raporu verilen sığr cinsi hayvanlar ile koyun ve keçi türü hayvanlaıın, gideceği illi|çenin geçici

kurban satış ycrlcrine veri tabanında nakilleri yapılu. Hareketin tamamlanması için vanş

işlennesinin bağı bulunduğu ivilçe müdürlüğü tarafindan veteıiner sağlık
raporu/pasaport/nakil belgesi kontıol edildikten sonra uygun olanlaı için vanş hareketi

onaylanır.

Kurbınlık ha}ryınırnn yüklenmesl, tışınmısı ve boşıltılması İIe ilgili hususlar
MADDE 9- (1) Nakil araçlan hayvanların güvenli bir biçimde sevklerini sağlamak

amacıyla, iizcrleri hava şaltlariıa uygun ve halvanlaıa yeterli hava sağlayacak şekilde kapatı|ır.

Al,rıca kapaklar sağlam ve hayvanlann atlama ve kaçmalarını engclleyecek şekilde olur.

(2)Nakil araçIanna dışandan görülecek şekilde, hayvaı naklcdildiğini belirten levhalaı

asılır.
(3) fuaçlarda hayvanlann hacimlerine ve planlanan yolculuğa uygun yeterli slaı ve

yükstklik olmast sağlanıI. Yiikleme yapılmadan önce araçlann temizlik ve dezenfeksiyonu

yapılu, araçlann taban döşerıeleri üzerine en az 2 cm kalınhğında yataklık, sap, saman, talaş

ve benzeri maddcler seıilir.
(4) Ha}Yaılann rrakil Vasıtalanna aşün yüklenmclerine, nakliye sıraslnda yaralanma

yeya gerekiz yere acı çekmelerine neien olabilecek nakil vasıtaları jle sevklerine izin verilııez.
(5) Kurbaılık halvan nakillerinde, hayvan refüı kurallanna uyulur.



Kurbınlık halraılarrn sevlderi §ırasündı yıpılacık kontroıler

MADDE l0- (l) Kuıban Ba}Tamü öncesinde kurbanlık hayvanların scvklerinin kontrol

ve denetimi açısından iyilçe EDniyet Müdürlüğii, Jandarma Komutaıllğl ve Belediye Zabltası

ite sıkı işbirliği ve koordinasyon sağlanaıak, bclgesiz halvaı hareketleıine kaşl diizenlenen

yol kontrol ve denetimlerinin sayısl ann!ır.
(2) İstanbul (Yavuz Sultan Selim Köprüsü - Riva ve Çamlıca Hayvan Sevk Kontol

Nohalan), Çanakkale (Lapseki Merkez İskelesi) ile Ulaştırma vt Altyapı Bakarüığ uhdesinde

bulunan YoI Kenaıı Dgnetim İstasyonlannda güvenlik güçleriyle gerekli koordinasyon

sağianarak, kuıbanlık ha}ryan sevkleıinde daha etkin denetim ve kontrol yapılabilmesi için

İl/İlçe Tanm ve Orman Müdürliikleıincc 20/6/202l tarihinden itibalen yol kontrollerinde resmi

vetsriner hekim./veterineı sağhk teknisyeni/teknikcri göIevlendirilınesi yapılır. İhtiyaç

duyulması halinde Kurban Hizmelleri Komisyonu Karan ile yeni denetim noktaları bclirlenir,

(3) Yol kontrol ve denetimteri sırasında, nakil vasıtalannda halıanlann acı

çelonelerine neden olabilecek şekilde aşın yükleme ile hasta harniiaolann bulunduğu tespit

edilirse bu araçlar sevkten alıkonur ve 5996 sayh Kanuna göre işlem yapılır.

Kurban satlş yerlerine yonelik ıtınrcak önl€ııüer

MADDE l l- (1) Hayvancılık işletmelerinden doğrudan yap an satışlar hariç kurbanlık

halvanlar; halvan pazarı, canlı halvan borsası, hayvan park ve panayırlannın yanı sın

Komisyonlarca alınan kaıarlar doğrultusunda belirlenen kurban satış yerlerinde ve özcl kurban

kesimi yapılacak işletmelerde alnıp satıltf. Önceden beliılenen yeller üşında, kübanlık

hayvan alm ve satımlanna müsaade edilmez. Bu konuda yetiştiriçilğr ve satrcılara

Komisyonlaıca bilgilendiıme yapıIır.

(2) kuöaD satış yerlerine getirilen haynıarıların il içi hareketterinde pasaport/nakil

belgesi, itler arası haıeketlerinde ise Yeterinğ sağlık raporlaı, pasapoıt/nakil belgeleri kontrol

edilerek, belgeleri tarrı olanların girişinc izin veıilir, Sığır Cinsi Halıanlanı Tanımlaoması,

Tescilive İzlenmesi Yönetıneliğine v€ KoyJn ve Keçi Türü Halvanlann Tanımlanması, Tescili

vç lzlenmesi Yönetmeliğine göre kiipelenmemiş ve kayıt altına alınmamış hayvan|ann kurban

§atış yerlerine giıişlerine müsaade edilmez.

(3) Kuıban satış yerlerine 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen

hususlara uyrnayan, aynca hipesiz ve belgesiz halvan girişleri önlenir.

(4) Kurbıuı sabş yeIlerinde Komisyonlaıca belirlenecek yeterli sa},ıda

rcsmi/belediye/serbest veteriner hekim, beleiiye zebıta§ı ile din görevlilerinden oluşan

"Kurban Kontrol ve Denetim Birimi" kunluİ. Bu biıimde göıev yapacak sğrbest veterineİ

htkimler, Veteriner Hekirn Ottalan ile işbirliği yapılarak belirloıir.

(5) Kurban satış yerleİi belediyelerce her giiırı sabü ve alşam temizlenir, alTıca etkin

dezenfektan maddeleı kullanılarak dezenfekte edilir.

(6) Kurban satış yeılerindt farklı cografi bölgelerden hayvarılar bir araya geldiği ve

satılamayan hayvanIann geri dönüşlerinde hastalık bulaştırrna riski bulundugundan dolayı, satış

yerlcıine gelen hayvanlar giriş ve çıkışlarda bulaşıcı hastal*laI yöniind€n kontrol edileIek

hastahkll ha}ryanlann nakline izin veİilmez.

(7) Bu Tebliğin ekinde yer alan (EK-s) "Kurban safiş Yerleri Kontrol Formu" ve

(EK-6) "Kuıban Kesim Yerleri Kontrol Formu" her kurban sahş ve kesim yeri için Komisyonca

beiirlenen denetçilerce dolduİulü. l00 tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmelerde



60 ve üstü puanta değerlendiıilen yerIer için "uygunluk belgesi", 60 puan alttyla değerlendirilen

yerler için "uygunsuzluk bclgesi" düenlenir. Uygunsuzluk belgesi düzenletre[ kuban sahş ye

kesim yerierinin giıişlerine "Standallara Uygurı Dcğldir" yazısı asılıı ve Kuöan Bayramınn
ilk gününe kadar şanlannı düzeltrek puanınt 60'a çıkarmadığ takdirde Komisyonta belirlenen

ceza ile tecziye edilir.

Kurbanhk hayvanların ke§iminde ve kesim yerlerinde dikkat edilecek hususlar
MADDE 12- (1) Kuıbanl* hayvanlar, Tanm ve Oıman Bakanlığından şartlı onay/onay

belgcsi almış kesimlıaneler ile Komisyonlann belirlcdiğ kesim ycrlerinde "Kasaplık Belgesi"
veya Kesim Elcmanı Yetişttme ve Geliştiİme Kurslanndan alrnmrş "Kurs Bitirme Belgesi"
olanlar taraf:ndan; köylerde ve belirlenmiş kesim yeri buluıunayan yeılffde ise çadd€, §okak ve

parka bakmamak kaydıyla kendi büçelerindc usulüne uygun olaıak ve çevreye zaıar
veımeyecek şekilde ehil kişilerce kesilir.

(2) Catlde, sokak ve paık gibi kamusal alanlarda kuıbaılık halıan kesimleri yapılamaz

(3) Kesim yerleri; rcsmi ve belediye veteriner hekimleri, belediye zabıta ekipleri ile din
göıevlileri işbirliğnde etkin olaük denetlenir ve kontrol edilir.

(4) Kesim yerlerindek atıklann çevre kirlitiğine sebğp olmamasü için gerekli önlemler

alınıı.
(5) Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlaı, kcsim sı.asnda oluşan ha}nr'aısal ahklaı,

kist hidatik vc diğeİ Zoonotik hastalıklann bulaşma riskine karşl hayvan atlklan (karaciğeİler,

akciğerler ve benzerleri) kesiılikle evcil ve yabani halvanlaıa vcıilııez.
(6) Belediye yelvsya mütarlıkça çewe ve toplum sağlığ! dikkate aİnarak tcmizlik

yaphnllr.

Kuıık küpesı ve pısaportların toplrnması ve kayıdarının silinmesi

MADDE ı3- (l) Kurban sanş yerlerinde sığır cinsi hayvan sahşlarında sahcı, kesilan

hayvanlann ka},ıtlardan düşülmesi maksadı ile bu hayvanlann kurbantık o[aıak sanldığııı
belirterck halvan pasaportlarının ilgili kısımlaıını kesim tarihinden itibaren yedi giiı içinde eı
yakın İVİlçe Tanm ve Orman Müdürlüğüne teslim eder.

(2) Kesimhanelode kesilen kurban]ık sığr cinsi halıanlar ile kolıın ve keçi tiirü

hayvanlanı kulak küpeleri Tarım ve Orman Bakaıılığnca belirlenen usul ve esaslar gereğince

imlıa edilir, kesileı hayvanlanı veri tabanından düşümleıi )apılu.
(3) Komisyonun belirlediği yeıler dışında ve köylerdc kesilecek kurbanlık sığır ciısi

hayvanlann kulak küpeleri ve pasaportlannın, kolı.ın ve keçi tiiii hayvanlaİın ise kulak

kiipeleıinin toplanarak veri tıbanından düşümlerinin sağanabiimcsi yöııürıden iyilçe Tanm ve

Orman Müdürliikleıi, kendi yetki ve sorumluluk süalarındaki müalle vo köy muhtarlan ile

bir bilgilendirme toplantısı düzerıler vc bu konuda mütarlala yazılı tebligat yapaI.

(4) lVİçe Tanm ve orman Müdürlüklerince kendilerine te§lim edilcn kulak kiipeleıi,

pasapoltlan ve kulak kiipe numaralannm listçsiıç istinaden kurbanlık olarak kesileıı

halvanlann vcri tüanııdaı düşümleri yapıIlr.



DöR_Dührcü BöLt,M
Kurbın Hizmetleri Kapsamında Ahnacık Çeıresel Önlemler

Çevre kirliliğiıı€ karşı önleyici tedbirler

MADDE 14- (1') Büyiil§ehirlerde büyüheht belediyeieri, diğer yerlcrde belediyeler

taraftndan ilgili Karaİ, Yönetme]ik, Tebliğ, Kuıul kaıarlan v9 9/8/1983 tarihli ve 2872 saylı

Çevre Kanununun ilgili maddelerinin ilgili talallaIca uygulanmasında koordinasyonuıı

sağtanması maksadıyla, 15 inci maddede belirtilen hükünrler çerçevesinde kurban sahş ve

kesim yerlerinde çevre kirlitiğini önleyici tedbittğıi de içeren bir yönetim planı hazırlanarak

Komisyona sunulur ve uygulanır.

Kurb8n satışı ve ke§imi yap ıcrk yerlerin liziksel özeükleri ve uyulmısl gereken

kurallar
MADDE l5- (1) Mevcut hayvan pazarlan ve borsalann dışında Komisyonlaıca nüfrx

yoğunlüklaıı dikkate alınarak şehirlerin ana girişlerinde ve uygun diğer alanlannda kurbiü sahş

yerleıi belirleniı, Halııan satlş alaJıının ctrafı snırlandrnlnalı, insan kalabalığını önlemek için

hayvan ve insanlann giriş-çıkışına uygun kontrollü kapılal oluşhırulmalıdır, Halvan satış

yerleri içinde uygun yönlendirmeleı yapılmalıdır. Hayvanlanıı şchir meıkezlerine girişlerine ve

b€li.lenen sahş yellerinin dşndaki diğer yerlerde satışına müsaade edilmez.

(2) Hayvan sahş alanııın giriş kapılanna ve uygun yerlerine, COMD-19'dan korunma

önlcmleri ile ilgili bilgllendirici kurallann olduğu tabelalar asllmahdır, Bu bilgilendiıme

tabelalalındal cn az 2 metıe olacak şekilde fiziki mesafenin korunması, maske takn4 el hijyeni

ve el|e temas (tokala§ma) yapılmaması uyanlan yeı almalıdır. Halıaır sanş alanlanıd4

satrcılar ve miişteriler maskesiz dolaşmamalıdır.

(3) Su, elekaü, kanalizasyon veya foseptik çüuru ve benzeri alt yapısı olan yerler

hazırlanır.
(4) Kesim yerieıiııin tabaru beton, beton asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden oluı,

(5) Kuıban satış ve kesim ycrleıinde, ınescit, su, tuvalet, kapalı oturma yeri ve benzeri

ihtiyaçlann karşılanacağı yerler ile halıanlann taşındıklan araçlaıa bindirilmesine ve

araçlardan indirilmesine uygun lampalaı yapıltr,

(6) Haivanlar, zemini temiz vc kuıu, etafr ve üstii kapalı alanlaıd4 büyukbaş hayvaılar

uzun ipli yulaı ile müafaza edilir.

(7) Kesim yeri için, tazyikli suyla yıkama imkanına süip, zerninde gerekli ızgara

sistemi buluıan mekanlar seçilir, atık sulaı çevreye b!ıakrlmaz, yeterli miktarda aydınlatrna ve

havalandırma sağIanıı,

(8) Ha}ryan dışkılan ve bcnzeri aüklar sızdırmaz, dayanıklı, yfüsek yoğıuıluklu

polittilen siyü torbalaıa 2/3 oranında konulur, gerektiğnde ikinci torba kullanılrr, ağzı iyice

bağlanlr ve bu atıkların ta§mma§ı için tahsis €di|miş §ızdrİmaz nitelikteki kapalı kasaya sahip

ahk taşıma aİaçlan ile ahk işleme tesislerine t8şınarak belediye talafından yönetimi sağlanr.

(9) satlş yerleriıin ıemizliği ve atıkların diizenIi bir şekildg toplaııması belediyelerce

her giiı yapllır.

(l0) Belediyeler, Kurban Balramı öncesi ve süresinc€ sahş y€rlerinde, Kurban Ba}T aml

süresince kesim yeıleriıde temizlik ve denetim biriıüerinden yeterli sayda eleman bulundurur.



(li) Satış noktalannda hayvan§al atıkların dışındaki atıklar da ilgili mevzuahnda yer

aldığı şekilde biriktııilerek en krsa siirede belediyeleıce ilgili mevzuaı kapsamında yönetimi

sağlanır.
(12) Belediyele, kurban satış ve kesim yerlerinde yeterli miktarda atık taşıma aracı v€

kontelırer bulundurur.

(l3) Belediyeler, toplama ekipman/konteynerler ıam dolmadaı aıı_klan alır ve atık

işleme tesisine ulaştınr.
(14) Bclcdiyeler, loIban sabş ve kesim yerlerinde hawanlan taİknak için kantal

bulundurur.

(l5) Kullanılacak tilın makine ve ekipman ile çalışanların temizlik ve dezenfeksiyonu
yaphnlıI. Yetelli miktarda, basınçta ve içilebiliı nitelikte kullaııına suyu bulunduıuluı,

(16) Atıklann biriktirildiği toplama ekipuıarılannın&onte},ııerlelin belediye tarafından

alınıncaya kadar oltak bir alanda funılmasrnın gerektiği durumlarda, geçici biriktirrncnin
yapıldığı bu alaılaıın üstüniin kapalı ve zemininiı geçirimsiz olması sağlanır. Kesim sorırası

otaya çtkan kın, tank veya benzeıi srzdrımaz bir yeıde toplanıı ve uygun bir şekilde bertaraf

edilir. Gübre birikimi için özel bir yer aynlu. Hastalıkli organlaI i|e karkaslann irıüa işlemleri

hastalığın türiiırıe göre Taım ve orman Bakanİığı'nrı ilgili mevzuat kapsamuıda yapılu.

Etrıfı kepattımış öz€ı milk veya büçe§inde kuİbsn keseceklerin uyması gereken

kürılıır
MADDE 16- (l) Kesim yeri beton, beton a§falt vt benzeri sızdırmaz malzğrııeden olur,

çıkan kanın toprağa dağllElaslnı önlemek iizere hemen toprakla kapathr, geıektiğinde

kireç lerıir.

(2) Kurbandan çıkan, kullanılnayacak olan işkembe ve diğer benzeıi atıklar sızdırmaz,

dayanlklı, yük§ek yoğunluklu polietilen siyah toöalara 2/3 oranında konulur, gerektiğinde

ikinci torba kullanılıı, ağzı iyice kapanlıp bağlanır ve Kurbarı Bayramı süresilce düzenli olarak

hizmet verccek olaı belediye temizlik ekiplerine teslim ediliı
(3) Kesim sonunda kesim müalli kanh ve kirlenmiş bir dunımda bfaklmaz, kan izi

kalııayacak şekilde temizleniı, guektiğiıde kirçlenir.
(4) Kurban dcrileıinin tşınması esnasında kan sızmalanna ve çewe kirliliğine neden

olunmanas! yönünde tedbir almır,

Belediyelerin yükümlülükıeri
MADDE l7- (l) Kuıban Ba}ramr öncesi ve Kurban Balramı süresince belediyeleı,

kurban sahşı vc kurban kesimi tapılacak yerlğrde 15 inci maddede belirtilen çevre kiıliliğine
neden olunmaması için dikkat edilmesi gerekeı husuşlar ile denetim csaslarııa ilişkin
hazırlanan 14 üncü maddede belirtilen yönetim planı çeıçevesinde yetedi saylda temizlik

ekipleıini, araçlanyla birlikte düzenli olaıak çalışır halde hıtaI. Kurban Balramı siiresince

temizlik elemanı ve ank bplama aract sayısı aIttürılır.

(2) Sahş ve kesim yerleıiodeı kaçan büyükbaş hayvaılann yakalanmast için yakalama

ekipleri oluşturulur.



Denetim işlemleri

MAI}DE 18- (l) Kuıban hizmetlerinin denetlenmesi Kurul ve Komisyon üyesi kurum

ve kunıluşlaı ile kolluk kuwetlerince yapıIır.

(2) Yol K€nan Denetim istasyonlannda kurbaİlık bayvan sevklerinde riaha etkin

denetim ve kontrol yapılabilınesi için il/llçe Tanm ve ormaıı Müdüılükleıince l0 uncu

maddenin ikinci fıkıası gereğince görevleıdirmeleı yapılu.

(3) Kurban Balramı öncesi ve Kuöaı Bayramı siirtsince zabla birimlerince aıalıksız

denetim yaptlır.

(4) Kurbaıhk hayvanlann yiiklenmesi ve sevkleri sırasında ve hayvan kesimi/sahşl

yapılan yerlerde, Komisyon üyesi kunıın ve kuruluşlaı ile kolluk kuwetlerince bu Tebliğn

ekinde yer alan (EK-3) "Kontrol List€si" çeIçevesinde denetimler geıçekleştirilir, denetimlere

ait kontrol listeleri dosyasınü müafaza edilir.

cezal hikimler
MADDE 19- (l) İlglli mevzuat ve Kuıul/Komisyon Karaılanna aykın haıcket edenler

hakkında aşağıdaki cezai işlemleı uygılanır:

a) Kurban satış ve kurban kesim yalerinde; Kaıaı, Yönetmelik, Tebliğ Kıırul,

Komisyon l(araılan ve 2872 saylı Kanun hiikiimleri kapsamünda çewe kiıliliğinin öıleomesi

için dikkat edilınesi gerekeı hususlar ve denetiüı esaslanna ilişkin hazırlanan yönetim planı

çerçevesinde denetim yapılır- 2872 saylı Kanunun 8 inçi maddesinde yer alan hususlaıa aykıı
hareket edenlerden;

l) Paık, baiçe, cadde, sokak, bina önl€Ii, meydan gibi umuma açık ve laxtan satış ile

kesimine uygun olmayan yeılerde bu tiiı faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlaıda

gerekli önlemleıi almayanlara 2872 saytı Kanunun 20 nci maddesinin (s) bendi gereğince,

1.000,-TL idari para cezası uygulanr.

2) Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara ulınayan ve önlem almadaı küban

atıklaılnl toprağa veren tesislerc, 2872 sayıll Ifununun 20 nci maddcsinin () bendi gereğince;

toplu kesimler için 96.56l.-TL, bu fiilin konudaİdı işlenmesi halinde 2.399.-TL idaıi para

cezası Çevre Kanununun 24 üncü maddesi kapsamında uygulanır.

b) Cadde, sokak ve parkJan kuöan kcsim yeri olarak kullananlu ile lruıban kesiminden

sonıa kan, ank ve iç oıganlan sokal cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerc;e gerekli

yasal yaptırımlar uygulanür.

c) 2416/2004 taIibti v€ 5199 saylı Haivanlan Koruma Kanununun 12 nci maddesinin

birinci fika§lna görej ha}ryanlann kesilmesi; dini kuıallann gerektirdiği özel koşullaİ diİkate

alınarak hayıanı korkutİnadan, ürkiitmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara

uyularak ve usulüne uygun olarak bi-r anrla 1,apılu. Hayvanlann kesiminin ehliyetli kişilcrce
yapılması sağlanır, Bu hiikiimlere aykın hareket edenlerc aynı Kanunuı 28 inci maddesinin ()
bendi gcrcğince hayvan başına 2.0?5.-TL idari paıa cezası uygulanr.

ç) 5l99 saylı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fikasına aykırı haıeket edenlere aynı

Kanuıun 28 inci maddesinin 0) bendi gereğince ha}van başlna 5.211.-TL ida.i paıa ceza.sl

uygulanır,

d) 5199 sayılı Kanunun 14 iiıııcü maddesinin birinci f*rasınrn (a) bendine göıe;

halvanlara kasıtlı olarak kötii dawanmak, acıoasız ve zalimce işlem yapma( döımel aç ve

susuz bırakmak, aşın §oğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını itunal etmeh fiziksel ve



psikolojik acı çektirmek yasak olup bu hükme aykın daı,rananlala aynı Kanunun 28 inci

maddcsinin (k) bendi gereğince 1.033.-TL idaıi pan cezası uygulaıır.
e) 5199 §ayıh Kanunun 14 iincü maddesiniı birinci fıkıasının (e) bendine göre; kesin

olarak öldüğü anlaşılmadaı hayvırılann yücutlanna müdahalede bulunmak yasak olup bu

hiikme aykın dawananlara aynr Kanunun 28 inci maddesiniı ft) bendi geıeğince 1.033.-TL

idari para cezası uygulanır.
(2) Birinci fikrada yu alan cezai işlemler İçişleri Bakanlığı, Tanm ve Onnan Bakaılığ

ile Çevre ve Şehircilik 8akanlıklarının ilgili biıirderi ite belediyetercc uygulaırr.

BEŞlNCİ BÖLLn{

ÇEltll ve §otr Eükümler

Kooİdına§yon sağlanacak kurum ve kuruluşlar
MADDE 20- (l) Koordinasyon sağlanacak kurum ve kuruluşlaı aşağıda gösterilmiştiı:

a) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

b) İçişleri Bakanlığ.

c) Milli Eğitiın Bakanlığ,

ç) Sağiık Bakanlığı.

d) Taİım ve orman Bakanlığı.

e) Diyanet İşled Ba§kanlığı.

f) Türkiye Diyanet Vakfi,
g) Belediyeler.

ğ) TRT Gen€l MüdiİJlüğü.

h) Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlan.

l) Ticalet Borsalan.

i) Türk Veteriner Hekirnleri Birliği.
j) Türkiye Kasaplaı Federasyonu.

k) Et ve süt Kunımu.

Dlğer hususlır
MADDE 21- (l) Komisyonlar tarafindaı diizenlenecek eğitim ku!§lanna Komisyon

üyesi kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli destek sağlarur.

(2) Komisyonlaıca gerekli görülen il ve ilçelerde Kurban Balramı öncesinde ve

süresince İl Tanm ve Orman Müdürleıinjn sorumlulugunda ve Hayvan Sağtıgı, Yetiştiriciliğ

ve Su Ürünleıi Şube Müdürlerinin koordinasyonunda yeterli sayda aıaç ile nöbttçi veterineı

hekim görcvlendiıilir. Sahlamayan hayvanlann geri dönüşleıinde Veteriner Sağlık Raporu

diizenlenebilmesi amacıyta il./ılçe Tanm ve oıman Müdüıliikleıince yeterli sayda veteriner

hekim göıevlendirilir.
(3) Bu Tebliğn üçiincü biilümünde yer alan hu§u§lann yerine getidlmesi ve ilgili tiim

kurum ve kuruluşlarla gerekli işbiıliği ve koordinasyonun sağlanması için il vc ilçelerde

Hapan Sağlık Züıtasü Komisyonlan acilen toplanır ve bu Tebliğ hiiktimlerinin işlerliğini

artırmaya yönelik gerek[i karar ve önlemlçr alınıı.



(4) BeIediyeler, il sağlık Müdüılükleri ve Toplum Sağhğ! Merkezleri arafından kuüan

kesim günlerinde kesim yerlerinden gelecek çağnlara seri bir şekilde ulaşılabilınesi için gerekli

tedbirler alıüıI ve bu hususta bilgilendirme çalışmaları yapılır.

(5) Başkanlıkça, TRT ve özel radyo ve televizyon kuıuluşlan ile işbirliği yapılaıak

Kuüan Bayramr öncesi kamuolımun bilgilendirilmesi sağlanır.

(6) COVlD-lg satgını sebebiyle 2414/1930 taıihli ve 1593 sayılt Umumi Hığıssıhha

Kanunu gereğince alınacak ck tcdbirler sakhdır.

Yürürıükten kıldınlan tebıiğ

MADDİ, 22- ( 1 ) 2616/2020 taıihli ve 3 1 i 67 sa},ılı Resml Gaz ete'de 1,aymlanan "2020

Yılı Kuıban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ" yüıiiıltikten kaldınlmıştır,

Yürürıük
MADDE 23- (1) Bu Tebliğ yaymı tarihinde yürüılüğe girer.

Yürütme
MADDE 24- (1) Bu Tebliğ hühimlerini Diyanet İşleri Başkanl yürüdir.



EK-ı

DLryURU

covrD. t g,DAN KORUNMA ÖNLEMLEıiıı uy u ı-uz;

/ MASKE TAKIMZ,/ FiztKl MEsAFENizi KORUYUNUZ (EN Az 2 METRE)
/ EL HiJYEN KURALLARINA UYUNUZ.
r' ELİNİZLE ETRAFA DOKIJNMAYINIZ, TOKALAŞMAYIMZ!

KURBANLIK HAYVAN SATIN ALIRKEN DİIO<AT EDILECEK EUSU§LAR

/ DiNİ ÖLÇÜLERİ UYGLN oLMASINA,
/ SAĞLIKLI \E BESİLİ oLMASINA, GEBE oLMAMASINA,/ iÜ DİŞrNDAN GELEN HAWANLARIN VETERiNER SAĞLÜK

RAPoRIJNIIN BULI,NMASINA,/ HAWAN SEVKLERİNDE AMNAN AŞILARININ YAPILMIŞ
oLMAsINA

r' BüYüKBAş HAWANLARİ.I KüPELi VE PASAPoRTLARININ
oLMAsINA,

r' KÜÇÜKBAŞ HAWANLARIN KÜTELI VE NAKiL BDLGELER]NİN
oLMAsINA,

/ KURtsANLIK HAWANI-ARIN ERKEK OLANLARININ TERCİH
!DiLMEslNE,

r' sIĞIRrAzuN lKi YAşINI DOLDL.RMUş oLMASINA
DIKKAT EDILECEKTİR.

KuRBAN KE§iM YERLERi
/ ŞEHtRIERDE, K_ESiMIIANE ve KUIiBAN KoMİSYoNLAPJN]N

BELİRLEDİĞİ KİSİM YERLERiNDE KURBAN KESILEBİLECEKTiR.
r' KÖYLER ve KEsİ\,r YERİ BELiRj,EN,L,IEYEN/BULIJNMAYAN

MAHALLERDE VATANDAŞLARIN KENDİ BAHÇELERiNDE KURBAN
KEsiıEBİLECEKTİR.

/ CADDE, soKAK VE PARK Glaİ KAMUSAL ALANLARDA K1JRBAN
K-EslLMEYECEKTİR.

KURBAN KESİLDİKTEN §ONRA DIKKAT EDILECEK İIUSUSInR

r' TOPLUM SAĞL]ĞI AÇISINDAN KAN, ATIKLAR VE İÇ ORGANLAR
SOKAK VE CADDELERE B]MKILMAYACAK, DVCIL VE YABANI
HAYV ANLAM \€Rh-MEyEcEKTiR.

/ ÇEVREYE KrsiNLIKrE ZARAR VERiLMEYECEKTiR.

KURBAN IIiZMETLERİ KoMİsYoNU BAŞKANLüĞI



EK-2

KURBAN oLARAK xİsiLEN SIĞIR ciNsi HAYVANLARIN KIJLAK
KüPELERj vE PASAPoRTLARt iLE

KOYıN !T KEÇi TÜRÜ HAYVANıARIN KULAK KtjPELtrRi

r' üruTiciLER,
r' SATICILAR.
r' KASAPLA&
r' KASAP YARDIMCILARI,
r' VETERIMR HEKIMLE&
/ MU}ITARLAR,
r' BELEDiYE ZABITA GÖRİWiLERİ,
r' VEK^I-ETLE KIJRBAN KESM oRGAMzAsYoNU YAPANLA&
r' DiĞER GÖREVLILER.

VAstTAslYLA iİJİLÇE TARIM vc oRMAN MÜDÜRLÜKLERi\E, KLiRBAN
BAYRAMINI TAKIP EDEN 7 GÜN İÇiNDE TESLİM EDiLECEKTiR,

KURBAN HİZMETLERI KoMi§YoNU B§KANLIĞI

DL\ t:RU



EK-]

KONTROL LİSTESI

Kurbanlık HayYanlann Yüklenme§i, Taşrnma§ı
ve Boşaltılma§l ile İtgili llu§u§l0r UYGUN UYGUN

DEĞiL AÇIKLAMA

ı

N8kil araçlan ha}aanların güven|i biı biçimde
sevkle.i[i sağlarnü amacıyla, üerl€ri hava
§artlarına uygun ve hayvanlaıa yeterıi hava
sağlayacak şekilde kapattlr. Aynca kapaklann
sağlam ve hayvanlann atlama ve kaçmalannı
engçlleyecek şe\ild€ oloası sağlanu.
Araçlarda, halıanlann hacimlerine ve
plaİılanan yolculuğa uygun yeterli alan ve
yükeklik olması §ağlanır. Araçlaİün yükleme
yepılmıdan öuçe mekanik temizliği yapılır, su
ile yıkanrr ve dezcnfeksiyonu yapıhr, aıaçu
ıaban döşemeleri iizerine en az 2 .f^
kaltnlığııda yataklık, sap, saman, talaş ve
bonzeri maddeler serilme§i sağlaıllr.

3
Yükleıımcden önce ve sonra nakil araçlan,
Sağiık Bakanlığ izinli
dezenfelıaı arla dezenfekte ediliı_

d

Ha)aanlann nakil vasııala[na aştn
yüklen nelerine, nakliye §lrasInda
yaralanmalanna geıeksiz yere acl ve lzdırap
çekmele.ine neden olabilecek nakil vasltalan
ilç sevkleıiıe izin verilmez.

5

Ha)r,,anlann nakliyesinin sekiz saaüen uzun
sütmesi duİlımunda, uygu. araltklarla
hayvanlaıa yem ve su verilmesi ve
din]endiri]mesi konulannda nakliyeci ve
halvan süibine bilgi verilir. Nakil araçlarııın
yem ve su yöniınden tedarikli olup olmadıkian,
ilk ya.üm çaıta§ı ile yet9İi miktarda u$an,
}ulal buluİüdurup bulundurmadıklan kontıol
edilir.

6
Kaçak hayva! hal€ketlerine kffşı yol konaol ve
dcıetimleıi yapılr.

satış Ycrı€riğe Ydnelik Alınacak Önlemler

l

Hayvancıl* işletmelğrinden doğudan yapllan
satışlar hariç kurbanlık haryanlaç hayvan
pazarı, caolt hayvan bor§a§t, hayvan paık ve

panayu]annın yanı sıIa komisyonlarça alınan
k raİlar doğrulfusunda belirlenen kurban §atış
yerleıinde ve özel kuİban kc§imi yapılacak
iŞletmel€rde ahntp sahlır.
Ha}.r,an satış yerleriode COVIDJ9'dın
korunmı önlemleri ile ilglll uygun yerlere
tıbelalar a§ür.

2



]

Ha}ryan sıt§ ünittleri ırası mesafe (en ız 2

metre) korunur, çadlr önlerinde col'ID-
ı9'dsn korıınmı önlemleri il€ itgili afişler
s§th, €l antiseptiği veya hijyeni §sğıayacık
uvgunlukta kolony a bulunduruluı.

4

Kurbanltk ha}.r'an alım ve salm yerleıii reŞmi

ve belediye veterinef hokimleri ite bel€diye

zabıta ekipleri iŞbirliğinde €tkiD olarak
denetlenetek kontol ediIir-

Kurbanlık hayvan sahş ycrlcri, beleiiyeleıce
her gün sabah vc alşam usuliine uygun olaraİ
ıemizlenir ve dezenfekte cdilir.

6

Sahş yeılerine geleo hal^ıarılar, giıiş ve

çıkışlarda bulaşıcı hastalıklar yönünden kontrol
cdilir ve hasıalıklı halıanlann nakline izin
verilmez
H0!-van sahş yer|erinde kolay ülaşılablllr
yerlerde el ytkamı lavıbolsrt oluşturulur v€

§eterli tuüalet olmasl sağlanlr.

Kesim Yerl€rinde Dikiat Edilecek Ilusu§lar

l
Kesim yeılerinde uygun yerlere COVID,
ı9'dan korunma önlemleri lle ilgili tabelılar
veva 0fi§ler asılır.

2
K€slm yrpacak ka§aplar8 CovID-19'dan
korunma ile ilgilitğitim v€rilir.

] Ke§im yerleİinde kola}, ulışüabiıir yerlerde
el !,ık!ma laüaboları oluşturulur,

1

Kurbanlık hayvanlaı, 'I'anm ve Ormaı
Bakantığından şanlt onay/onay belgesi almış
kes imhaoeleı ile Komisyonlaün belirlediği
kesim yeılerindc; köylerde ve belirlenmiş
ke§im yeri bulunmayan ycrlerde ise caddc,

sokak ve parka bakmamak kaydıyla keııdi
bahçelerinde ı§uıiine uygun olarak ve çevıeye
zarar vermeyccek şekilde ehil kişilerce kesilir

5
Kurban kesim yerlerindeki atıklann, kaı ve

diğer organlann çevre kirliliğine sebep

olmaması için gerekli ön]emleı ahnlr.

6

Ke§ilen ha}.vanlara ait hastahkh organlar,
kesinr sırasında oiuşan hayvansal atlkıaİ, kist
hidatik Ve diğer zoonotik hastallklann bulaşma
riskine karşı ha}^r'an atıklafl (kaıaciğğrler,
akciğerler ve benzerle.i) ke§inlikle evcil Ve
yabani ha}.vaılara verilmez.

1
Kurbaohk hayvaİılann derileri usuliine uygün
şekilde yüzüür.

8
Belediye ve köy muhtarlaİünca çevle ve toplum
sailıiı dikkaıe alınarak temizlik yapıırılır.

Denetinıi Yapaı Personel Denetimi Yap8n Personel Denetlmi Yapan Person€l

5
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çADlR No

KURBAN SATIŞ Yf,Rİ TAAHHÜTNAMESİ

KIJ,RBAN sA,I,|Ş YİRİ§IN ADJ
sAl,tCl /ÇADIR sAHİBİ BİLGiı,ERl

-ADt soYADI
T.c. Ki]rrLiK No
ADREs
Tf,LftoN
cf,TıRiı,Ecı]X ıtAYvAN
sAYIsl BüYüKBAŞ: KüçOKBA§:

202l Yllı Ku.ban llizmellerinin Uygula.mısına Dsir Tebıiğ'd€ ycr alan "Kürbın olm.$ dinen

saLtncsÜ olın h!}aınlıf kurbıı !ıt, yeflcri.e gctirllemez"" hüİmü kapsamünda İu.baİı vasfl taşınayan

ha)aanlartn kurban §atış yerine getirilmeftsi gerekmektedir. Bu kapsarrıds kuöan §gtlş ycri 8örcvlil€ri
tarafından yaPlIıcol ıontroıl.rd. b€lgesiz, sağlık duruDu iyi olEısysı, gcbt, özellikl§ bü}dkbaş ha}"/inlsrdı

2 yaşııı doldurmanış (kıpaı atİmİnış), kuöan Vİsfi tsşım.ygn ha}Ysılann kuöan $tış ycrinc aİnrİııyacağını

ve saİ şlna izin verilmeycıck yas&L işlem başlatliacağını ha}ryao §ahibrçadür §alibi olarak koŞutsuz kabul cdcri§!.

Aynca coVID- l 9 vğ zoonotik hastalıklaİ ilc ilgiIi alıracak sağlıt öDle[ılerinc uyacsğım.

lş bu taahhütnsme, mahallinde lanzim ediler€k iİıza ile kayıt ahına ahnm»İr-

l'aahhüı ıden kurbaır satls yeri yetkilisi



EK_s

Külrb,in Yerleri Konlrol[0rmu

l00
20T€miılik ve qenel düzen 120)

Hanrn sıiı§ al6D]nm eğıfı saulaodıı]n§ Inı ?

Giriş{ıt4ls, için uy8ür Loıtoui taPı]aİ oluşfun{mu5 mu ? Uy8ım y6nlcndiİrncLcr )sPılfnş ml ?

C0VID-l9 !e zoonotü tbslslühal ilc ildli bilgilendirici ıab.]a ı§llflş ırD?

Kurbsn salı.ş ycrinin ıçindcki yollar asfrlı, çah] vb. üoz vc ç{İıur olnıyalaı ma]zcmc iI€ İaplantrıış

!i]?
c

2KUJbuı §Etı§ yeri gencl o]aİaİ lemiz rni]

2saıış ycrındc oluşaİ hı}aar alı} !e pi§liklcri günlü oiİInt a]ınaİat temizliği diizcnli yapdıyo. nu?

Yctcrincc !,c uylun vön levhalaıl ! mı?
1i otoDu[k alanl yeıcr]i mi?

h Alanda yclcIinct çöD kxn$u var ürıü?

2oluşacak kgn ahk-lar (lüyvan gİhesi vb.) için süzdırnüz, kokuy] önlcyıci dcPolama ola !aİı!r?

l

satücılara kwbaı §slüs yeri ile iLprli laaıüüğıaııe doldultuluyor nu?
6H;y!snlrnn indinlip hit dinlm€ İAmpalın (6)

Kuİbanıİ lrayvarlann araçları bindirilnıği v. indirilmsi için, §aİş yğiniİ içi.d€, etİafi

h.Yvaılanğ k!çma.nnı örı]eye.eı §eıilde lo*ulü]arla ç€wili İa[pa]ü va, ıİu?

Kurbanhk hıwan]ann Jraçlara bindinh€si v€ iıdirilrıe§ı bü iffıpalaİda! \@ılıvor mu?

Kuİbın §ıt§ y€ranin qirhindc hı}Tsnlınn koİbln olmay! uygun olup olmİmıİ İl€ ilgllikonlrolleİ
3Yclerince vcıirine. h.kim var trı]?

3(uİtıaıhklaİ satl§ ala,na tek tapdaİ tonıJol alıünda almıyor ınu?

5Bütin lorbsİllt]aİ için leleİiner gğltk mpofl, pa&port ve n İil bel8a6i konı.,olü Fpılıyol mul

jBütün hürbın]*lara !a§ kontroLü rİpılıYor mu?

2d Küüanlıklın saiİk konıroLii yapıLıyo! mu?

1(urbanlığa uvoln olna!ın hayvanlar i§arelLeniyor mu?

Kurbanığa uygıın ol,İıayan ha}^,inlann işsr€tleıdiği tonu§undr s.lış slsnında h&lİa yöneljk

bjleilendiİİı€ afisleli vir ııü?
2

]

f

20

'{ıı!ın 
hannma Ycıl€rl (20)

Hatl"n satış üniı€lel alaslid! yeıelIine§afe (en sz 2 nretfe)var mldlr ? 5

Haraan bann na ltllerinin üeri ve ç€\reüi önülü rıü?
Hsyvan barınİıa }tllerinin yet€rli harabndlTİır§i vaj ıı?
Harvanlar için dianli yendil !e §ültjgır var mı?

,{

d Hsyvan]üıo valacıllafl v0rle.in zcrnıl temiz Y€ tı]ru mu?

10soslal m€ka,tlar (ı0)

ı{.§ciı \'a, nıü?

Abdesı alrİü yeri var mı?

t-avabo t,ar Dr'l / Tcmiz mi?

wC vü nx? / Temiz mj?

d Din]€ine aları \ıyjluı mu (rrıısı-§rndı]ye, rölqelik vb)]

Çay ikJarnl vc b€nzüi var ml?

i (ulban s0llş alanlnda alil §ağlük müdahalcsi için İcai, vc §ıihk İörcvlisi var ml? 4

sıİcllınn kalmu yeİlcrl (8)

saılcllal için kalma yelle.i l.nevcuı ınu? ]
b wc'si val m|? /Temiz mi?

Banyo§u val ırı1? / Temiz mi? l
Yemek ni§jfinek içilluyqü muüfailval nn? l

d Bgİ]nma Alaflnda yan8ü önieİİİcri alım!ş m]? 2

Giİ€nlik(.l) {

Kiğban §Aoş aloında gultnliği üJlaİEt iizere yeıe.ırıc. zabıla ve}ı özcl güvc0lik göaYli§i v!İ ıİıİ1

Saİüc Daİa iç].D 6nleo 4iı.l.trnş m? 1

t

lT,ınl P,!n

lsl
lll

I

T



EK6
xurban kerlm yor]eri konlrol ıornu

l00
T€midik Ye gen€ldüz€n (25) 25

CovtD-l9 ve zoonotik Hasıalıtlaİ il€ ilgili bilgilcndirici tabela9rılgl'ş ın]?

Ku6an kcsiin y.nıiı içindeıi yollal J5falt, çüıl vb toz ve çaİruİ olmayacaİ nalzeme ile kaPlmrş nı ,1

Ku$an kcsnn rcn gcft]oiı.ak tcnz mi? 2

Kcsin ycrindc olu§an hawat] at]İ vc Dslit|cnDin tcınrliii dücnli ütDllüyoİ nu? 2

d Yctcrincc vc uvsun vön ]cvhslaıı val m12 ]

olopark elsnl t€lerli mi? ]

Alanda wterine çöD küfusu var mı? ]

trcsiD 9on a§] oluş!ı atıİ, .rtü vc ,1! drijnlğin hijyeoü şsrdsIB üıy8ııı olırrt çc\İc Yc ıoplum sığlığını
zs,nİ vcnrEy..€k §etild. izıle, b.ro!ıfve !alli},ği ssğbmş n?
K?si.ı aİtıb, in§ao tülGrinine uy8uı olİuyan el ve diğğ los,İlsnn .lrhı sonm alüİrlıl üer€
lopıaoa.ıh İ§ın hşaı bir yğ vaİ İu?

.i

i, ohı§an kcsim anülanııı eklJnomiİ ol.raİ d.ic.lendintebinffsi için yaD an çalüŞrıİle ve ,rı?
Kcsim yerindc; hı}arİlıİdan ins8nlara bula§an hasıılıhrr olan zoonozlar ıçalndrn, tcsi]en ııa}Tanın

sağlıİlı olup olmadığııa dair bezı tğ,n ] bil8ilcr (kır,n Iquluğq ciğcrl€rdc gö.ülcbilcccı ki§tler,

lczyonlur, defialn k nama odak].n gibi bir latım şüpheli duium]nr) vc hayvİ.dao kj§tli, hastılıklı
böl8eleri uznİla§ırrdülan §oırr. kü]lüıüğı bıçİİ !ö, €]dpİıınr değütiİD.§i, tuuandlğl ftıa]zeoelerin

dczcnt'eİsiyonunu §ağlaİİüsının 6n.ııi ile j]gili afişler asılnrŞ nı?

l

(esim dlü.ıuıı]ı €§a6 d§aİdan löp€İ !b. ,{ircaı€yec€k şeki]dc çcwjlmiş mi?
6bindi.ilne

Kuösnhı lüyvrnlült !.ı!çlsra bhdi.iİırsi vc iİüiriınEsi için, sat§ }€rinin içind., ğrıfı hs}ryantann

kscmı§nı 6nl€Eet s.tild. korkınuİilrh c€ırili mmoılsİ v!İ İn?
Kuösnhk hawanlanD arırbİa bindidİİi€si ve jndiriLmsi bu İğr@lardıİ tnpllıyor ını]?

35Ker|n yerl(]5)
Kcsim yapülıcaİ yğİi zcminind€ §u vc İgn birikııcyğn, tolay yİanabilİ ve dezcdfehe .di]ebilir yapda

Kcsim yapılacak ycr }-xpıll i§c; lşıklaıdırma vc hava]aİdr.İa yctcrli ölçüdc mı? 2

Kelim yeriııdğ ibtiyAcı ka§ılnyacak ölçilde su ünevclt ğüu Ve !ülaıncılalın kolay ulaşabil€c€ği şekilde

Kcsim sonn§] Ikaını su}ü ile dış orofu. t§ınan, kan vc yağ içereq pis su} n aİhlma§ı için annia
iiİiteleri va. DJ?

J
Ke§im yeriüd€ ıesim içü 8§ledlğin Lullaıdı$ §o§yd İlekan]rrn dışındq ycliştirici. §aırcı, gölevLi

Pcrsonel, kasap vc k §aP ,tjdıncııanDü §o6yıl ihiya{]aİıü ks§ül&yıbile.€kleri ye.lcr Gı} tuvalc!

ıİı.sciı. İsDılı ofuffğ Yğrleİi vb,) lE ti!?
]Haw0nların lirbirlerini gö.İEl€ ni cngelleyici bir düenleıne g€tirilmiş mi?
.+Kegiın için 8cicnleIia et taİ§imi vb. yalabilcccği reıeİli ve İıwıta?ım aIın var mı?

58

Kalıın kan tanklalrıda delola n&§l }ı da bir ksıalla lopland*t8n soıüa ank suy]n verilme§i içjn şehir
kanaliz.ı.iyon şebeİa§ine bağlaİnnİn olma veya §ızdım]az foseptikçüullaf yaPllması. vidanjöllerle

düzğiıLi olaraİ c€kihr€si §ağlafunü§ m|?

]

ğ
Elc tcma§ edcn bıçak vb. aleder vc ıc§iln işindc çal§anların ellcnniı lemizlü vc dczerfekiy§nu içiıl
üvİuı] bir §istem vır İnl?

20;osyllm.ktnlar (20)

]Mescid val mı?
Abdesi alE v.ri vaj n?
L-avabo t"ar mı7 / Terİiz mi?
wc vaİ ırı]? / Temiz mi?
Dinlcnfiı. alanı İıı,!uı mu (nasa-saıdalve. rölselit vb)?

.l

ı Kurban t€sin a]s.ılnda acil iağllk müdandcsi için lcvir vg sağlü
12lll€ri
3Ke§im qölovljlsri kesim §ussında çizİr ve i,nlü giriyoİlar ou?

K€siıı (olcvljlrIinin hiiy.n elilüni b€l,.e§i vıİ ıru?5

Kc§im 8örcvlilerinin "Kuörn Ke§im Elemsnı Yetiştiİme ve G€lişdİne Kuİsu Bilirm€ Belgesi" ya ds

kasıDlık b€lgesi val nİ?
1.il.

(açı, hayrınlaı ıuİalıaı i]c ilgili blİ 6ı]cm alınruş nü?
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