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2019 Ytlt Kurban Bayramtnda dini amag ve ibadet maksadryla kurban kesmek isteyen
vatandaglartn, kurbanlannt dini hUkUmlere, salltk gartlarrna ve gevre temizli$ine uygun olarak
kesebilmelerini sa$lamak amactyla kurban satrlacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi ve bu
konulara iligkin diler hususlarla ilgili tedbirlerin altnmasr ile ilgili gartlarrn dUzenlenmesi igin" Kars
Valili$i il Kurban Hizmetleri Komisyonu" ....10712019 tarihinde Vali Yardrmcrsr Serdar DEM|RHAN
bagkanlrgrnda toplanarak aga$rdaki maddeleri karar altrna almrgtrr.

1- 05.07.2019 tarih ve 30822 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanmrg olan 2019 Yrlr Kurban
Hizmetlerinin Uygulanmasrna Dair Tebli$ dolrultusunda, butOn kurum ve kuruluglarrn Uzerine
dUgen sorumluluklarr titizlikle yerine getirmelerine,

2- a)- Kars Hayvan Pazarrnrn kurban sattg yeri olarak belirlenmesine ve kurbanhk hayvan
satrglarrnrn bu alanda yaprlmasrna,

b)- BUyUk bag hayvanlar igin Belediye Mezbahanesi ve Kar-Et; kUgUkbag hayvanlar igin
ise Kasaplar Hali'nin kurban kesim yeri olarak belirlenmesine ve Belediyede g6revli bulunan
kasaplartn sdzU edilen yerlerde 11-12-13 A$ustos 2019 tarihleri arasrnda gdrevlendirilmesine,

3-Kurbanltk hayvan sattg yerlerinln tebli$ do$rultusunda, etrafr gevrili, hayvan girig ve
gtktglanntn kontrol edilebilecegi, yetigtirici, satrcr ve di$er vatandaglarrn sosyal ihtiyaglarrnr
kargllayabilecek gekilde hazrrlanmasrna, gartlarr uymayan yerlere satrg yeri izniverilmemesine,

4-Kurban kesim yerleri dtgtnda kalan ve kurban kesimi igin uygun olan yerlerde, kendi
bahgesi veya 6zel mUlkUnde kurbanlannr kendi imkanlan ile kesmek isteyenlere dini ve hijyenik
gartlara uyarak hayvana eziyet vermeden kesmelerine, umumun istifadesine sunulan cadde,
sokak, park ve bahgelerde kurban kesilmesine musaade edilmemesine ve kurban atrklarrnr
pogetlemek suretiyle a\z kapalt olarak Belediye elemanlannrn alacaklan uygun yerlere
brrakrlmasrna

S-Haztrlanan kurban satrg ve kesim yerleri 22 Temmuz 2019 Pazartesi g0nUnden itibaren
Kurul ve Komisyon 0yesi kurum ve kuruluglarrn web sayfalarrnda yayrnlanmasr,

6-il ve ilge mUftuluklerince; il ve ilgelerdeki kurban satrg ve kesim yerlerinin agrk adresleri, Din
Hizmetleri Yonetim Sistemine (DHYS) 22 Temmuz 2019 Pazartesi gUnU mesai bitimine kadar
girilmesi,

7-ilgili teblig dogrultusunda belediyece kurban satrg ve kesim yerlerinde temizlik ve gevre
dUzenlenmesi vb. gerekli tedbirlerin alrnmasr,

8-Kurbanltk hayvanlar igin sevk raporlarr dtizenlenmeden once kulak kOpe numaralarr
TURKVET veteriner bilgi sistemi veri tabantndan mutlaka kontrol edilerek hayvanlarrn veri
tabanrndaki bilgileriyle uyum gdsterip gdstermedi$ine bakrlmastna,

9-Kurban edilen st!tr cinsi hayvanlara ait kulak kUpe veya pasaportlarrn kesim yerlerindeki
gorevliler, muhtarlar, din gdrevlileri, belediye zabrta memurlarr aracrlr!r ile 29 A!ustos 2019 Cuma
gUnU mesai bitimine kadar il Tarrm MudUrlUg0ne teslim edilmesine,
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1O-Tartm ve Orman Mudurlu$il ile Belediye Bagkanh$lnca kendi gdrev sahalarrna giren ve
"Kurban Hizmetleri Komisyonunca" belirlenen kurbanlrk hayvan satrg ve kesim yerlerinde kurbanltk
hayvanlartn belge ve sa$lrk kontrollerinin yaprlmasr igin yeterli sayrda veteriner hekim ve arag
g6revlendirilmesine, kurban kesmek isteyen vatandaglanmtztn kurbanlarrnr dini h0kUmlere, saglk
gartlartna, hayvan refahtna ve gevre temizliline uygun olarak bizzat kesmelerine ve vekAlet yoluyla
kestirmelerine yardtmct olmalartna ve yetkili kurumlarca kesim yerlerinde yeteri kadar din gdrevlisi,
gUvenlik g6revlisi, kasap ve yardrmcr personel bulundurulmastna,

11-Kurban olarak satln altnacak hayvanlarrn salhklr, besili, veteriner sa$lrk raporu/hayvan
pasaportu/nakil belgesi olan, Tartm ve Orman Bakank$rnca belirlenen koruyucu agrlarr yaprlmrg ve
hayvan kimlik sistemine kayrth olanlardan segilmesi, gebe ve damrzlrk de$eri yUksek digi
hayvanlartn kurbanhk olarak kesilmesinin dnlenmesi, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan
oncelikle erkek olanlartn tercih edilmesigerektiginin vatandaga hatrrlatrlmasr,

12-Kurban satrg yeri gdrevlileri tarafrndan yapllacak kontrollerde belgesiz, sallrk durumu iyi
olmayan, Ozellikle b0yUkbag hayvanlarda 2 yagrnr doldurmamrg (kapak aimamrg),1oyun ve kegi
igin 1 yaglnl doldurmamrg (koyun, semizlik ve g6sterig olarak bir yagrndakilerle'ayni olursa altr
aytnt tamamladtktan sonra da kurban edilebilir) kurban vasfr tagrmayan hayvanlarrn kurban satrg
yerine ahnmayaca$r ve satrgrna izin verilmeyece$i,

13-Bagta kist hidatik, garbon, bruselloz, tUberkOloz gibi hayvanlardan insanlara gegen
hastaltklar olmak Ozere toplum ve gevre sa$h$r, etin usulune uygun iglenmesi, pigiriimesi,
tUketilmesi, sakatatlarrn gdpe attlmamast, evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi ve-benzeri
konularda vatandaglarrmrz aydrnlatrlmasr,

14-Kurban kesim yerlerindeki attklarrn Oncelikle de$erlendirilmesine, herhangi bir kirlililesebep olmastntn engellenmesi igin gerekli tedbirlerin Kars Belediye eagka-nhgr i^iirt^
M0d0rlUgUnce altnmastna, bu konu ile ilgili m0racaatlarrn 153 nolu telefonla Zabfta frlgiUrfUtUne
ve 181 nolu telefonla da gevre hattrna bildirilmesine, kdylerimizde de kurban attklarr ile ilgili oiaiaf
muhtarltklara tebligat yapllmastna, imam-Hatipler tarafrndan camilerde vaaz ve hutbE yoluyla
duyurulmasrna,

1S-Kurban kesim hizmetleri ile ilgili yaprlacak gahgmalar hakkrnda it fUuftutugU tarafrndan
yaztlr, gdrsel bastn yoluyla ve camilerimizde vaizlerimiz ve hatiplerimiz tarafrndin halka ve
cemaate, Belediyesi zabfta Mudurlugunce halka duyuru yaprlmasrna,

16-Mezbaha ve kurban kesim yerlerinde kesimlerin daha duzenli yaprlmasr, zaman
kaybrnrn ve karmagaslntn dnlenmesi igin randevu sisteminin getirilmesi ve hayvan kesimi, yuzme,et paylagtml ve benzeri iglemler esnastnda srra bekleyenleri srkrntrya dUgUrmeyecek iekildegerekli tedbirlerin alrnmastna,

17-Kurban satlg ve kesim yerlerinde; dini vecibelere, saghk gartlarrna, hayvan refahrna vegevre temizli!ine uyulmast hususunda MuftUlUkge camilerde hutbe, vaaz ve yerel TV de
agtklamalar yaptlmastnrn sa$lanmasrna ve gerekli g6revlendirmelerin yaprlmasrna,

18-Kurban bayraml 6ncesinde kurbanlrk hayvanlarrn sevklerinin kontrol ve denetimi
agtstndan il/itge Emniyet MudUrlu$U, Jandarma Komutinhgr ve Belediye Zabrtasr ile srkr igbirligi ve
koordinasyon sa$lanarak, belgesiz hayvan hareketlerine kargr dUzenlenen yol kontroi ve
denetimlerin sayrsrnrn artrrrlmasrna,

19-Kurban kesim hizmetleri irtibat burosunun Kars il MUftUlUgUnce belirlenmesine ve gerekli
bilgilerin it wluftutugune ait 0474212 6915 ile 05433702073 nolu teleforllara mUracaat edilmesine
Kars Valili$i Kurban Hizmetleri Komisyonunca karar verildi. .....t0712019
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