
Gelen Tarih Sayı: 14/0712020 - 4|5

T.C.
RJZE VALiLiĞl

it Tarım ve orman Müdürlüğü

GlDA*!ggnu

09.07.2020Sayı
Konu

:7 l 65 5 450-325.1 4.0 l -E. l 908035
: Rize İıi 2020 Yılı Kurban Komisyon
Kararı

DAĞITIM YERLER|NE

İIimiz Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu'nun aldığı 08.07.2020 tarih ve 2020/02
numaralı kurban komisyon kararı yazımız ekinde gönderilmiştir.
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Dağıtım:

Rize Belediye Başkanlığına
Rize il Emniyet Müdürlüğüne
Rize Il Jandarma Komutanlığına
Ardeşen Kaymakamlığına
(İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü)

ÇamIıhemşin KaymakamIığına
(İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü)

Çayeli Kaymakamlığına
(İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü)
Derepazarı Kaymakamlığına
(İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü)
Fındıklı Kaymakamlığına
(İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü)
Güneysu Kaymakamlığına
(İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü)
Hemşin Kaymakamhğına
(İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü)
ikizdere Kaymakamhğına
(İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü)
İyidere Kaymakam[ığına
(İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü)
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Kalkandere Kaymakamlığına
(İIçe Tarım ve Orman Müdliılüğü)
Pazar Kaymakamlığına
(ilçe Tarım ve orman Müdürlüğü)
Rize il Sağhk Müdürlüğüne
Rize il Müftüıüğüne
Kendirli Belediye Başkanlığına
Muradiye Belediye Başkanlığına
Salarha Belediye Başkanlığına
Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
Rize Ziraat Odası Başkanlığına
Rize Ticaret Borsası Başkanlığına
Rize Kasaplar ve Lokantacılar Odası
Başkanlığına
Rize Şoliirler ve Otomobilciler Odası
Başkanlığına
Rize İti Damıztık Sığır Yetiştiricileri Birliğine
Rize İli Damızlrk Koyun Keçi Yetiştiricileri
Bidiğine
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RİzE ir,i HAWAN§AĞLIK ZABITASI
KOMİSYON KARARI

Karar Tarihiı 0İ 10712020
KarsrNo :2020102
konu ı kurban Hizmetleri

Yaklaşan Kurban Bayıamı nedeniyle ülkemizde ve İlimizde hayvan hareketlen
fazlalaşmakta buna paralel olarak da hayvan pazarları dışında hayvan satış yerleri çoğalmakta,
bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarının yayılma riski artmaktadrr. Bu nedenle kontrolsüz
hayvan hareketleri, kurbanhk hayvan satış ve kesim yeıleri ve iller aıasr hayvan sevkleri ile
muhtemel bir hastalığın bulaşması ve yayıImaslnın önlenmesi amacıyla 5996 sayıh Kanunun 4.
vc 43. maddeleri ve Bulaşıcı Hayvan Hastalıklan ile Mücadelede uygulanacak genel bükümlere
ilişkin yönetmelik (20.01,2012 ttrih ve 28179 sayılı Resmi Cazete),2020 Yılı Kurban
Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ (26.06,2020 taıih ve 3l 167 sayılı Resmi Gazete)
gercğince İlimiz Hayryan Sağlığı ve Zabıtasl Komisyonu; Vali Yardımçısı Vekili Nurbaki
YALÇIN başkanlığnda 0İ./07/2020 ıarihinde aşağıda adı, soyadı ve unvanlan yazılı üyelerin
katılımı ile toplanarak aşağda belirtilen hususlar doğrultusunda idaıi ve fenni tedbirlerin
alınmıısına karar verrniştir.

l- *2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ" gereği ilgili kamu
kurum ve kuruluşlaıının gerekli tedbirleri almalarrna, tebliğde yer almayan hususlarda İl/İlçe
Kurbıuı Hizmetleri Komisyonunca al ınan karaılann uygulanrna^sına,

2- İlimiz merkez ve tüm İIçe]erimizde Kurban Hizmetleri Komisyonlannca geçici kuıban
satış ve geçici kurban kesim yerlerinin belirlenmesi. komisyonca bglirlenen kurban satış
yerlerinin OllO7 n02O ıarihinden itibaren hayvan alım satımına açılmasına, bu t,arihten önce
pazarlara kurbanlık hayvan sevki yapılmamasına,

3- Rize İI Kurban Hizmetleri Komisyonu 30.06.2Ot9 tarihinde toplanarak 2020/0l nolu
kararla Boğaz Mah. Vadi Sok. No:7l Merkez/RİZE 'de bulunan Rize Belediyesi' ne ait "Çok
Katlı Hayvan Pazan", ilimiz merkez ve beldeler için kurban satış yeri ve kurban kesim yeri
olaıak belirlenmiş olup; komisyonun belirlediği yer haricinde kurban satlşının yasaklanmasına,
kolluk kuwetlerince geıekli tedbirlerin a|ınmasına,

4- Kurban satrş yerine gelen hayvan kaytlannın düzenli tutulabilmesi, iş ve işlemlerin
aksarıüadan yüriitiilebilmesi için İl l İlçe Bclediye Başkanlığınca Tarım ve Orman İ l tlçe
Müdürlüğii personeline aiı ayn biı oda ve interneı ağının kurulmasına,

5- Kurbanlık hayvanların İVİlçe Kurban Hizrnetleri Komisyonunca belirlenen saıış
yerlerinde a|ınıp satılma.srna, Kurbanlık satış ve kesim yerlerinde O1l07l2O2O - C/.fi8n0l9
tarihleri arasında İl/İlçc Tarım ve Orman Müdürlüklerince kontrol ve denetim açısından veteriner
hekim ekiplcrinin görevlendirilerek nöbet listelerinin umuma açık yerlere asılmasına ve ll
Müdürlüğüne bildirilmesine, Kurban satış ve kesim yerlerioin resmi veteriner hekim, belediye
veteriner hekimleri ile belediye zabıla ekiplerince işbirliği ve koordinasyon sağlanarak etkin ve

sürekli olarak kontrol ve denetimlerinin yapılmasına, Kuıban satış yerlerine getirilen hayvanların
11 içi hafeketlerinde pasaportlnakil belgesi, İller arası hareketlerinde ise veterinsr sağIık rıporları,
pasaport/nakil belgelerinin kontrol edilerek belgeleri tam olanların girişlerine izin verilmesine,
belgesi olmayanlara idari işlem uygulaımasına,

6- Kurbanlık hayvanlann yüklenmesi ile sevkleri sırasında, ayrıca hayvan kesimi/satıŞı
yapılan yerlerde İl/İlçe Tanm ve Orman Müdürlükleri ekiplerince "2020 Yılı Kurban
Hizmeılerinin Uygulıınmasına Dair Tebliğ" kapsamında denetimlerin gerçekleştirilmesine,

7- İl ve İlçeler arası Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanlal için "2020/0l sayıl!
Hayvan Hastalıkları i|e Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolii Genelgesi" hükümlerinin
uygulanmaıına, büyükbaş hayvanlar için en az 2l gün önceden ŞAP ve 28 gün öncesinden l§D
aşısının yaptirıhuş olma.sı, küçükbaş hayvanlar için en az 7 gün önceden ŞAP ve 2l giin
önceden PPR aşısının yaptırılmrş olma§r şaftının aranmasına,

& İlimizden çevre İllere yapılacak olan kuüanlık hayv büyükbaş
hayvanlaı için hayvan İl / ilçe Müdürlüklerine i
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hayvanlar için kulak numaıa.lannın butunduğu Nakil Belgelerini bağh bulunduklan,
muhtarlıklara onaylatttktan sonra hayvan yetiştiricilerinin bu belgeler ıe İı ı İıçe Tanm vc
orman Müdürlüklerinde veteriner sağlık Raporuna çevirmek suıetiyle halvanlannı sevk
ctmelerine, kurbanlık hayvanlann ülke bazında her llçe için tahsis edilmiş olan çe kurbanlık
saüş yeri işletmesine HAyBıs sjstemi üzerinden nak]edilmesine, Nakillerde hayvan refahı
kuraIlanna uyulmasına,

9- Trakya'ya yapılacak hayvan sevklerinde Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel
Müdürlüğünün 2o10n,zol0l!.3 ve 20l3l16 sayılı genelgelerinde beIirtilen şanıan yerinc getircn
yetiştiricimjz bulunmadığından İlimizden Trakya bölgasine hayvan sevki yapılmamasın4

lGİstanbul İ]inin Anadolu yakasına kuıbanl* hayvan sevkleri l6n7 n02O tarihinde
başlayacak oIup, bu tarihten önce sevk yapılmamasına,

ll-Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvanların sevklerinin kontrol ve denetimi
açısından Emniyet ve Jandarma teşkilatları tarafından lcaçak hayvan haıeketlerine kaşı
düzenlenen kontrol ve denetimlerin sayısıntn arıınlarak raporlu veya raporsuz tüm hayvan
sevklerinin kontıol edilmqsine, belgelerindeki özelliklere uymayan hayvanları kaçak olarak sevk
edenler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasına. özellikle sınır İçelerimizde Emniyet ve
Jandarma Teşkilatının İlçe Tanm ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birtikte haıekeı ederck daha
etkin denetim ve kontrollerin yapılmasına,

12- Kurbanlık hayvan satrş yerlerinin her gün sabah ve akşam olmak üzere temizlik ve
dezenfeksiyonun ilgili belediyelerce yapılmasına, bu yeılerin resıni ve belediye veteriner
hekimlerince yapılan kontrol ve denetim|erinin stklaştırıIarak vatandaşlara aydınlatıcı bilgiler
verilmesine,

13- Kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybı ve karmaşanın
önlenmesi, COVID-l9 bulaşma riskini en aza indirmek için randevu sisrcminin uygulanmasına,

l4- Sauş ve kesim yerlerinde ağz ve burunu kapatacak şekilde maske kullanılmasına, en
az 1,5 metre olacak şkilde fiziki mesafe kurallanna uyulmasına, satış ve kesim yerlerinin tiim
girişlerinde ve içerisinde belirli mesafclerde el antiseptiği bulundurulması hususlannda gerekli
tedbirlerin a|ınmasına, kuıban süiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak
parçalama işlemi yapmasına müsaade edilmemesine, ayrıca kurban sahipleri tarafindan kurban
parçalanacaisa en fazla 3 kişinin maske ve 1,5 metıelik mesafe kurallanna uyarak paıça|ama
işlemlerini yapmalarına,

l5- Hayvan satış alanında 8 metrekareye biı kişi ( müşteri ve satıcı beraber ) olacak şkilde
kontrollü insan girişinin sağIanmasına,

16- Kurbanlık hayvan kesimlerinin İl l İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından
belirlenen yerlerde ve köylerde vatandqlann kendi bahçesinde yapılmasına; Park, cadde, sokak
gibi kamuya açık alanlar da kurbanlık hayvan keşiminin yasaklanm&srna,

17- Kurban kesim yerlerindeki aıklann, kan ve diğer organlann herhangi bir çevre
kiıliliğine sebep olmalannın engellenmesine ve gerekli önlem|erin İl l İlçe Belediye
Başk:ınlıklannca alınmasrna,

l8- Kesilen hayvanlaıa ait hastalıklı organ ve artıklann kedi ve köpeklere verilmeme§i ye

uygun şekilĞ haızırlanan derin çukurlara gömülerek imha.sının sağlanması yönünde

vatandaşların kIediye İl İlçe Tanm ve Orman Müdürlüklerince bilgilendirilmesine,
19- Kurbanlık olaıak kesilen hayvanların kulak küpc.si ve pasaporllannın mahallelerde

nıuhtarlar aracılığıyla toplanma.sına, bu konuda muhtarlara yazılı tebligat yapılrTıasına, toplanan
küpe ve pasaportların Kurban Ba)ıramını müteakip 07.08.2020 Cuma günü mqsai bitimine kadar
İı ı İıçe ıanm ve orman Müdürlüklerine leslim editerek Türkvet veri tabanından düşümlerinin
yaptlma§ına. Kurbanlı k hayvan satıcılannı n hayvan ın ilgili kısımlarını en geç yedi

lerine,gün içinde çe Tarım ve Orman üdürlükl n
pasapo4Jınşı
e teslig(et4Ö

ağ/V üll1$ a



nİZn İİİ HAYVAN SAĞLIK ZABİTASI
roıılsyoıı KARARI

Kırar Tarihi:oİ- W no20
Karar No :2ü2OlO2
konu : kurban Hizmetleri

2G Kurban o]arak saün altnacak hayvanlann (sağlıklı, besili, veteriner sağlık
raporu/hayvan pasaponu/nakil belgesi olan) Tanm ve Orman Bakanlığınca belirlenen koruyucu
şıları yapılmş ve'|ÜRKVET kayıt sisteminde kayıtlı olanlardan seçilmesine, gebe ve dıuruzlık
değeri yüksek dişi hayvanlann kuöanhk olarak kesilmesinin önlenmesine, kurban edilmesi
uygun olan hayvanlardan öncelikIe erkek olanlann tercih edilmesine,

2l- Kurban sat§ yeri görevlileri ıarafından yapılacak kontrollerde belgesiz, sağlık durumu
iyi olmayan, özellikle büyükbaş hayvanlarda 2 ytşını doldurmamış (kapak atmamış), kurban
vasfı taşımayan hayvanlann kurban satlş yerine alınmamasına, satışına izin verilmemesine.
hayvan sahibi ya da çadıı süibinden tebliğ ekınde ycr alan (ek-4) "Kurban Satış
Taahhütnamesi" imzalatılarak saklanmasına,

22- Tebtiğ ekinde yer alan Ek-l ve Ek_2 " Kurban Olarak Kesilen sığır Cinsi Hayvanlann
Kulak Küpeleri ve Pasaportlan ile Koyun ve Keçi Tiiıü Hayvanlann Kulak Küpeleri"
Duyurularının Rize Belediyesi taIafından kurban satış ve kesim yerlerine asılmasına,

23- Kurban Bayramı §üresince Merkez d6hil tüm İlçe Müdürlüklerinde araç ve nöbetçi
veteriner hekim görevlendirilmesine, bayram süresince geçici kurban kesim yerlerinin veteriner
hekimlerce deneıirıülerinin yapılmasına,

24- Kurban saıış yerlerinde komisyonca yeterli sayıda resmi/belediye veteriner hekimleri,
belediye zabıtası ve ihıiyaç halinde kolluk kuvvetlerinin göıevlendiriImesine,

25- Kurban bayramında satılamayan hayvanlann geri dönüşlerinde vetcriner sağIlk raporu
düzenlenebilmesi için İUtlç Müdürlüftlerince yeteri kadar veteriner hekim görevlendirilmesine,

26- Kurbanlık hayvaııların tür, lrk, cinsiyeı ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi
amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak kullanıma açılan * HaySag" isimli küpe
sorgulama mobil uygulama§ı üzerinden küpe numarası giriierek hayvanlaın ırk, cinsiyet ve yaş

bilgileıinin sorgulanabileceği konusunda vaıandEların biIgilendirilmasine,
27- Hasta ve ölen hayvanlann itlaf ve gömülmesi işlenılerinin yapılması icap eüğnde

Tarım ve Orman İl Müdüılüği koordinasyonunda Rize Belediyesi ve Rize h Özel ldaresi
tarafından gerckli araggercç ve personel ıemininin ücreısiz olaıak sağlanmasına ve konuyla ilgili
görevlendirilen personelin isim ve ildtişim bilgilerinin Rize Belediyesi ve Riz€ ll Ozel ldaresi

tarafından bildirilmesine,
28- Komisyon kararımrzın aksine harekeı edenler hakkında 5996 sayılı "Veterinef

Hizmetleri, Bi*i Sağlığı. Gıda ve Yem Kanunu" nun 36. ve 42, maddeleri, Kabahatler
Kanununun 32 nci maddesi, Türk Ceza Kanununun l7'7. ve 265. maddeleri, 2872 sayılı Çevre
Kanununun 20.ve24. maddesi ve 5l99 sayılı Hayvanlan Koruma Kanununun lO.maddesi, l2.
maddesi ve !4, maddesi uyannca takibat yapılmasına ve aykırı hareket edenlerin ilgili kurumlara
bildirilmesine,

Bu karıın birer ömeğnin ger6ğ için; ll llçe Kaymakamlığına ( İlçe Tanm ve Orman

Müdürlüklerine), Rize Betediye Başkanlığına, ll İlçe Belediye Bşkanlığna, Il Jandarma

Komutan|üğIna, İl Emniyeı Müdürlüğüne, Iı Haık sagııgı Müdürlüğüne, Ziraat odası
Başkanlığıİa, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlığına, Ticaret Borcası B§kantığına, İl
Müfıülüğüne. Dımızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri
BirIiğine, Kasaplar Odası Bşkanlığıha, Şoförler Odası Başkanlığına gönderilrnesine, bilgi için;
ıüm lllere e-posıa yoluyla gönderilmesine,

-r
Oy birliği/ oy çokluğu ile karaı verilmiştir. . ../07/2020
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