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Kararı

DAĞITIM YERLERİNE

İlçemiz Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin |6.07.202l tarih ve 42 numaralı ofurumunda ele alınan"Kurban Hizmetleri" konulu karar örneğ i yazımız ekinde gönderilmekte olup gerekli hassasiyetinsağIanarak alınan karar|arın ivedilik|e uygulanması hususunda.
\- Bilgi ve gereğini rica ederim.

EKLER:
-Karar örneği (l Adet)

DeĞıııır:

-

-Ki|imli Be|ediye Başkanlığı
-Kilim|i İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
-Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü

ı -Kilimli İlçe Jandarma Karakoluv-Kili.li İlçe Mil|i Eğitim Müdürlüğü
-Türkili Eczanesi
-Kilimli Sos.Yard. Day. Vakfi Başkanlığı
-Gençlik Spor İlçe Müdilrlüğü
-Kilimli İlçe MüftüIüğü
-Çatalağzı Belediyesi
-Gelik Belediyesi
-Muslu Belediyesi
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. Kiı,iıvıı,i KAyMAKA*rr,rĞı
iı,çn uıvıuııi HIF,zI§sIHHA KURUL KARARI

KARAR ranİrrİ ı 16.07.202l
KARAR NO : 42
KONUSU : Kurban Hizmetleri

iŞlem YaPılmasının Çewe ve Şehircilik İl Müdtırlüğü ile Belediye Başkanlığınca yerinegetirilmesine,
13, Kesilen kurbanların ku|$ ktıpeleri ve pasaportlan görevlilerce Tanm ve orman ilçeMüdürtüğüne teslim edilmesine , '--'
14, Kurban kesim ve satıŞ yerlerinde güvenlik ve asayişe ilişkin önlemleri ilgili kuruluşlarcaalınacak oluP; özellikle kurban İatış yerlerinde ftolluk kuwetleri tar-afından gerekli

tedbirler ve önlemlerin alınmasın4
15, a) Salgının YaYılımını !!c9]l9m9t amacıyla matıallelerde, köylerde ve sokaklarda yapılan

'oPj' 
baYramlaŞma etkinliği, bayrarrılaşma yemeği ,6. İopı" 

"*İ]Ü;;-İ,,tıs*deeoılmemestne,
b) BaYramlaŞma ziYaretlerinin yalnız,ca yakın akrabalar arasında gerçekleştirilmesine,
ziYaretler esnasında maske takılması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve temizlik
kurallanna azarıi derecede dikkat edilmesine,

a

a

Aluıan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına müalefet eden veya müşküat gösterenler veya
riaYet etrıeYenlere 1593 sayılı Umumi Hıfassüha Kanunun 282. Maddesi ve 5326 ğvrı, Kaba}ıatlar
Kanununun 32- Maddesi gereğince idari paıa ce72sı. verilmesine, bu cezaya emir vercn Kaynıakam
tarafından karar verilmesine, aykınlığın durumuna göre ilgili kanan maddeleri gereğince işlem
yapılmasr, konusu suç teşkil eden dawanışlara İıştın-rcr 195. Maddesi kapsamında gerekli adli
işlemlerin başlaülmasın4

Alınan karaı'uı birer suretinin ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy birliği ile karar
verilmiştir. l 6.07 .202l

Kaymakam V.
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KARAR rmirıi
KARAR No
KoNUsU

z 16.07.202|
z42
: Kurban Hizmetleri

İlçemiz Umumi Hrfzıssıhha Meclisi, .1593 Sayılı Umumi Hıfzıssüha Kanununun 23, 27, ve

72. Maddeıeri gereği |6.07.202| tarili;; ilçemiz kaymakam Vekili Efe KILIÇ baŞkanlığında

toplanarak aşağıdaki kararlar ahnmıştır,

1. İlçemizde yaklaşmakta olan kurban Bayramı nedeniyle hayvan. alım_satım ve sevk

işlerinde vogonı,iç olması sebebiyle bulaicı hastalıkların ve kaçak hayvan hareketlerinin

önleırmesi, 1.*fu siiıesiırce k"yrtÜ *e14,. hayvanlann hijYenik Şaıtlarda

nakledilmeleri, satılmalan ,. ı.".İİ*sinin Ğmini arrıacıyla İlçe Tanm ve orman

Müdiırliığütarafındangereklitedbirlerinalınmasına,

2. Kurban kesim yerleri ile ilgili olarak, İlçe Kurban.Kesim yerleri Komisyonunca. İıçc

Merkezi kurban kesim y..ı."ı; i.o iuı"" şantiyesi ve kapalı pazat yeri olarak

belirlenmesine ve belirlenen kurban ı..rl. y"rl"rirrirr Iİelediye hoparlörü vasrtası ile halka

cluytıırılnrası, trru* kcsimlerinin belirlenen yerlerde yapılma,sı ve Belediye

Başkanlıklannın kurban kesim y.rl"rirrd" gerekli ofan her ttirlü alet, ekiP, ekiPman ve

altyapı hizmetlerini sağlamaların4

3. Yine İlçemiz Merkezinde kurb?n saqş veri olarak Belediye Sitesi Müallesi Tersane

Sokak."rtiirrJ"n u"ş a", ," tffi" v*ı olarak belirlenmesine ve kurban satıŞ ve

kesim yerlerinin dezenfekte eclilmesi ," huyu* sağlığının korunmasının kontroliiniin

KilimlİBelediye Başkanlığı tarafindan yapılmasın4

4. kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvan sevklerinin denetimi açısından llçe

Emniyet vıaaiiın*l;1ç. jriar._" Komutanlğ ile Belediye Zabıtası, Tanm ve

orman İlçe Müdürlüğü *urrnau-ı] uırıieir" yarduilaşma yapılarak gerekli tedbirlerin

YaPılmasına' 
-,^-ı^-:-J^ ı,ocilan lrıırhenlann atık] aşkanlıklannca5. kurban kesim yerlerinde kesilen kurbanların atıklannın Belediye B

zamaıunda çöp aŞıu*u alanlarına taşınarak bertaraf edilmesine,

6. kurban kesim yerleri dışında yapılacak kurban kesimlerinin çewe kirliliğine sebebiyet

verebileceğinden, bayram öncesi;;"r; stiresince camiierde verilecek vaazlarda

kesimlerin k*buo t rırn yerlerinde yapılması hususıında haıkn bilgilendirilmesine'

7. Mahalle muhtaılan matıallelerinde rastgele yerde hırban kesimi YaPılmaması konusunda

vatandaşları uyarmasın4

8. Köylerde kurban kesimlerinin su kaynaklarıry ti1|9|mevecek şekilde yapılması ve kesim

sonucu oluşan atıklann çevreyi ki;ı.,[;y;cek şekilde a.rın ç"t*ıaıa gömiilerek bertaraf

;ii;;ri k;;*""au ı.ov **t rlannca halkın bilgitendirilmesine,
g. kurban Bayramı öncesinde ve kurban Bayramı stiresince Tanm ve orman İlçe

Müdtırlüğü, Belediye Başkanlığı ,o**ı,rırg*ia ve Hayvan Sağlığı şube Müdiirıüğiiniın

koordinasyonunda; İtçe Müdtirlükı;;d" ieterli ,uyrdu 
"r"ç 

iı" mesai saatleri dışında

nöbetçi Veteriner Hekimler görevlendirilmesine,

10. Kurban kesim işlemleri 
"rr*o,au -Jj*a gelebiıecek olası kesilme, yaralanma' kaza vb'

durumlardu g"r"tı_ı tıbbi mtıdalıale"i" 1.ri*rnda yaprlabjıp:,l içln, 12 Acil Sağhk

Hizmetleri ,"""-*ju ııç. suğırt Müdiırlüğünce gerekli tedbirlerin aluımasına,

11. Belediye Başkanlıklaruıca alınan t*-ı* a-ogruıĞunaa gerekli tedbirlerin alınmasına ve

komisyon kararının yerel basıı r" yuy- orguiı-,rasıtası ile halkımıza duyurulmasın4

12. Komisyonun almış o1duğu t--ı*'u*Jyt*ii*"1kurtan satışı yapılan yerler ile komisyon

tarafından 
".pii-lJii"r,'y.rı.. 

d;ş*i;; I"*ı.ı1^1r.ıyen ı<bşuılalına. uyulmadan kesim

yapanlar tıapjnaa 2872 Sayı1, ç;;" Kanuıiu ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,na göre
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