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Yakla§an Kurban Bayrami nedeniyle ulkemizde ve ilimizde hayvan hareketleri artmakta, 
hayvan pazan di$inda hayvan sati§ yerleri ^ogalmakta bula§ici ve salgin hayvan hastahklarmin 
yayilma risk! artmaktadir. Bu nedenle kontrolsiiz hayvan hareketleri, kurbanhk hayvan sati§ ve 
kesim yerleri ve iller arasi hayvan sevkleri ile muhtemel bir hastahgin bula§masi ve yayilmasinin 
onlenmesi amaciyla ve 19.06.2021 tarih ve 31516 sayih Resmi Gazete'de yayimlanan “2021 Yih 
Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasina Dair Teblig’'in 21 inci madde 3 inci bendi geregince Ilimiz 
Hayvan Saghgi ve Zabitasi Komisyonu Vali Yardimcisi Okan LEBLEBICIER ba§kanliginda 
topianarak a^agidaki kararlan almi§tir.

1- 19.06.2021 tarih ve 31516 sayih Resmi Gazetede yayimlanan “2021 Yih Kurban Hizmetlerinin 
Uygulanmasina Dair Teblig" ile II ve ll^e Kurban Hizmetleri Komisyon kararlan ve 2021/05 sayih 
Hayvan Hastahk ve Zararhlan ile Miicadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolii Genelgesi 
dogrultusunda butiin Kurum ve Kurulu§larm iizerine du§en sorumluluklan yerine getirmelerine.

2- 2021 Yih Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasina Dair Teblig'in 21 inci maddesi 2 inci bendinde 
belirtildigi iizere, Kurban Bayrami dncesinde ve siiresince lice Tarim ve Orman Mudiirluklerinde, 
kurbanhk sevk raporlarmin diizenlenmesinde, yol kontrollerinde, kurbanhk sati$ yerlerinde ve ge9ici 
kesim yerlerinde yeterli sayida ara9 ile veteriner hekim gorevlendirilmesinin. il9e Tarim ve Orman 
Miidurlukleri tarafindan Kaymakamhk Oluru almarak yapilmasina, gorevlendirme listelerinin 
12.07.2021 tarihine kadar 11 Mudiirlugune gonderilmesine.

3- II ve il9eier arasi kurbanhk olarak sevk edilecek hayvanlar i9in 2021/05 sayih Hayvan Hastahk ve 
Zararhlan ile Miicadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolii Genelgesi hiiktimlerinin uygulanmasina, 
koruyucu asilama ve bagi§ikhk surelerinin dikkate alinmasma,

4- il disi yapilacak olan kurbanhk hayvan sevklerinde. kurbanhk hayvanlarm muayene edilerek 
sadece kurbanhk vasfi gosteren ve saghkh hayvanlarm sevkine izin verilmesine: biiyiikba§ hayvanlar 
i9in pasaportlanmn, kii9iikba§ hayvanlar i9in kulak kiipe numaralanmn bulundugu nakil belgelerinin 
il9e Tarim ve Orman Miidiirliigune ibraz edilmek suretiyle Veteriner Saghk Raporu almarak sevk 
edilmelerine, Kurbanhk hayvanlarm TURKVET sistemi uzerinden kurban komisyonlarinin 
belirledigi yerlerde a9ilacak ‘’ge9ici kurban sati§ yeri i^letmesine'makledilmesine, nakillerde hayvan 
refahi kurallarma uyulmasina.

5- Kurban Bayrami oncesinde kurbanhk hayvanlarm sevklerinin kontrol ve denetimi a9isindan 
Emniyet ve Jandarma Te§kilatlan ile siki bir i§birligi ve koordinasyona gidilerek ka9ak hayvan 
hareketlerine kar§i diizenlenen yol kontrol ve denetimlerin sayismm artinlarak raporlu veya raporsuz 
tiim hayvan sevklerinin kontrol edilmesine, belgelerindeki ozelliklere uymayan hayvanlan ka9ak 
olarak sevk edenler hakkinda gerekli yasal i$lemlerin yapilmasina,



6- llimiz kurbanhk hayvan sati§ yerinin (Biiyuk§ehir Hayvan Pazan) kurban bayrammdan 15 giin 
once (05.07.2021) agilacak olup bu tarihten once kurbanhk hayvan sevk i§lemi yapilmamasina,

7- Istanbul Ili Anadolu yakasma kurbanhk hayvan sevkleri, kurban bayrammdan 15 giin once 
(05.07.2021) ba§layacak olup bu tarihten once kurbanhk hayvan sevk i$lemi yapilmamasina,

8- 2021 Yih Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasina dair teblig’in 6 inci maddesi (h) bendinde 
belirtildigi iizere, Kurban sati§ yeri gorevlileri tarafindan yapilacak kontrollerde belgesiz, saghk 
durumu iyi olmayan, ozellikle buyiikba§ hayvanlarda 2 ya§im doldurmami§ (kapak atmami§), kurban 
vasfi ta?imayan hayvanlarm kurban sati§ yerine almmayacagi ve sati§ina izin verilmeyecegi ve aykin 
durumlarda yasal i§lem ba§latilacagina ili§kin, ^adir ya da padoklan kiralama yetkisine sahip kurban 
sati§ yeri yetkilileri tarafindan hayvan sahibi ya da ?adir sahibinden “Kurban Sati§ Yeri 
Taahhutnamesi” (Ek-4) ahnarak ar§ivlenmesi saglanacaktir. Yapilan denetimlerde kurban olmaya 
uygun olmayan hayvanlar oldugu tespit edilirse ilgili hayvanlar (X) i§aretiyle i$aretlenmesine ve 
Kurban sati§ yerinin muhtelif yerlerine (X) i§areti olan hayvanlarm kurban olmaya uygun olmadigina 
dair bilgilendirme afi§lerinin asilmasmin saglanmasina.

9- Kurbanhk hayvan sati§ yerinin (Buyiik§ehir Hayvan Pazan) her giin sabah ve ak§am olmak iizere 
temizlik ve dezenfeksiyonunun Biiyiik§ehir Belediyesince yapilmasina, bu yerlerin resmi ve belediye 
veteriner hekimlerince yapilan kontrol ve denetimlerinin sikla§tinlarak vatanda§lara aydmlatici 
bilgiler verilmesine,

10- Kurban olarak satin ahnacak hayvanlarm gebe ve damizhk degeri yiiksek di§i hayvanlarm 
kurbanlik olarak kesilmesinin onlenmesi, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan oncelikle erkek 
olanlarm tercih edilmesi gerektigi ile ilgili vatanda§larm bilgilendirilmesine,

11- Kurbanhk hayvan kesimlerinin §ehir merkezinde Tarim ve Orman Bakanhgindan onay almi§ 
kesimhane ile Il^e Kurban Hizmetleri Komisyonlarmca belirlenen kesim yerlerde yapilmasina; park, 
cadde, sokak gibi kamuya a^ik alanlar da kurbanhk hayvan kesiminin yasaklanmasina,

12- Kurban kesim yerlerindeki atiklarm, kan ve diger organlarm herhangi bir 9evre kirliligine sebep 
olmalarmm engellenmesine ve gerekli onlemlerin Belediye Ba§kanhklarinca ahnmasma,

13- Kurban kesim yerlerinde kulak kiipesi toplama kutusu olu§turularak kulak kiipelerinin toplama 
kutulanna atilmasmin saglanmasi, toplanan kiipe ve pasaportlarm Kurban Bayrammi miiteakip lice 
Tarim ve Orman Miidiirluklerine teslim edilerek TURK VET veri tabamndan dii§umlerinin 
yapilmasina, kurbanhk hayvan saticilarmin hayvan pasaportlarmm ilgili kisimlarmin en gee yedi giin 
icinde il9e Tarim ve Orman Miidiirluklerine teslim etmelerine, kesimhanede kesilen biiyiikba§ ve 
kii9tikba§ hayvan kiipelerinin Tepeba$i Il9e Tarim ve Orman Miidiirliigii kontroliinde imha 
edilmesine,

14- Kurban bayrammda satilamayan hayvanlarm geri donti§lerinde veteriner saghk raporu 
diizenlenebilmesi i9in il9e Tarim ve Orman Mudiirluklerince yeteri kadar veteriner hekim 
gorevlendirilmesine, sevk oncesinde hayvanlarm salgin hastahklar yoniinden titizlikle muayene 
edilmesine,

15- “2021 Yih Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasina Dair Teblig’in ii9iincii boliimunde bulunan 
‘’Hayvan Hareketlerinde Uyulacak Esaslar” ile ilgili gerekli onlemler ve kararlan aimak iizere '’ike 
Hayvan Saghk Zabitasi Komisyonlan” tebligin 21 inci maddesi 3 inci bendinde belirtilen hiikmii 
geregi acilen toplanmasi^a.



16- Coronavirus (COViD-19) hastahgi ile mlicadele dogrultusunda 22.04.2021 tarih ve E. 121271 
sayih Olur ile Bakanhgimiz biinyesinde olu§turulan Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafindan 
COVID-19 tedbirleri kapsaminda hazirlanan kurban sati§ ve kesim yerlerinde almmasi gereken 
tedbirlere riayet edilmesine.

17- Komisyon Karanmizin aksine hareket edenler hakkinda 5996 sayih ‘'Veteriner Hizmetleri Bitki 
Saghgi Gida ve Yem Kanunu”nun 36. ve 42. maddeleri, Kabahatler Kanunu'nun 32 inci maddesi, 
Turk Ceza Kanunu’nun 177. ve 265. maddeleri, 2872 sayih £evre Kanunu’nun 8 inci, 20 inci ve 24. 
maddesi ile 5199 sayih Hayvanlan Koruma Kanunu 12. maddesi ve 14. maddesi ile “2021 Yih 
Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasina Dair Teblig’'de belirlenen idari yaptinmlar uyarmca takibat 
yapilmasina ve aykin hareket edenlerin ilgili kurumlara bildirilmesine,

18- Yukanda 17 madde halinde diizenlenen komisyonumuz kararlarmm geregi i9in; 14 Il^e 
Kaymakamhgina, Belediye Ba§kanhklanna, 11 Jandarma Komutanhgina, 11 Emniyet Miidurltigune, 11 
Saghk Mudurliigiine, Ziraat Odasi Ba§kanhklarina, Ticaret ve Sanayi Odasi Ba§kanhgina, Ticaret 
Borsasi Baskanhgma, Damizhk Sigir Yeti§tiricileri Birligine, Silt Ureticileri Birligine, Kirmizi Et 
Ureticileri Birligine, Damizhk Koyun Ke9i Yeti§tiricileri Birligine ve Ruhsath Mezbaha ve 
Kombinalara posta ile bilgi i9in komsu illere e-belge ile gonderilmesine,

Oy birligi/oy 9oklugu ile karar verildi.
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