
$ehzadeler ilge Kurban Hizmetleri Komisyonu l4l\8l2\l7 tailhinde Saat l5;00'da yunusemre
Kaymakamr , Kaymakam Vekili Ahmet ERDOGDU'nun BalkanhgDda, llge Miiftiiliigi! gehzadeler Betediyesi,
Toplum SagLB Merkezi, Ilge Gda Tanm ve Ha,'vancrl* MiidiirliiEii ve Tiirkiye Diyanet Vakfi Temsilcileiinin
katrlmr ile Ik),rnakaml* topla.Dh salonunda toplandr.

BU TOPLANTIDA ASA6DAKi KARARLAR ALNDI

MADDE l- Kurban Satt Yeri :

1- $ehzadeler gesinde Turgut O2al Mahallesinin batrsrnda bulunan canll hawan borsas r
biiyiikbat ve kugiikbas kurban sang yeri olarak belirlendi.

d) Per$embe pazaryeri
e) Nurlupmar Mahallesi Pazaryeri
f) Kurban Komisyonumm $ehrin farkh yerlerinde uygutr giirecagi yerler

tespit edilrnigtn.

Aynca gehzadeler [9e MiiftiliiEiine, kesim yeri igin talepte bulunatr yerler igin, Ek-6
KurbaD Kesim Yederi Kotrtrol Formu doldurularak yeterli puan (60 puan listfi) almasr durumunda
"Standardara Uygunduf' belgesi dozonlenecektir. Bu ba$Iurular igin IIqe Miiftil0g0nu te,silen Mehmet
TIIRIIAN, ilge Toplum Sagtg Merkezini temsilen. Kubiay gENTilR{ Ilge cd4 Tarun ve Flaywanc rkMiidilrl0gltlii ternsilen Aycan ERKA?LAN, IIge Betediyesini temsiten Abidin CAdLAYAN
gdrevlendirilmi glerdir.

Kurban sah$ ve kesim yerlerinde itlemler ve faaliyetler 21.06,2017 tarih ve 30103 say r
resmi gaz€tede yayrmlanan 2017 yrh KurbaD Eizmeflerinitr uygulatrmrsma D.ir Tebtig htikiimleri
gergevesinde yap aoakf ir.

Bunlann dr$rnda topluca kesim yerleri igin llgr Kuban Hiznetleri komisyonlar,ca izin talepleri
Tebli! hiikumleri gergcvesinde de[erlendirilecektir. Tebli! hiikumlerini yerine getirmiyenlerin talepleri kabul
eaim3:ec9hir. yltanda$I9nry1. Tebli! htiki.trnterine uygun erafi kapatrlmrg Ozel mUli veya ba!,'bange gibi
mtisait yerlerde de kurban kesebileceklerdir.

MADDE 3- Kurban Kesim Ocreti:

Bunun haricindeki yerlerde ha,ryan sahtr yap mayacakr.

MADDE 2- Kesim Yerleri Olarak:

a) CanL ha).va[ borsasr yanrndaki et e[tegre tesisled.
b) Alaybey Mahallesi cumartesi pazar yeri.l, Bdl m (Yukafl Krsm)
c) Alaybey Mahallesi cumartesi pazar yeri 2. Bdliim (AtaF Krsm)

{) Buynk bat hayvadar igin 275,00 TL.
b) Kiig{lk ba5 bayranlar igin 60,00 TL.

tavan iio€t olarak belirlenmiitir.

MADDE + Bilgiletrdirme CahtmrlafiDm yrp masr:

__ . -a) 
Kur!$lthay"!,an satE ve kurban kesim yerleri ilgili belediyelerce uygun usullerle duJrurulacalq

aynca 1, AEustos 2i17 Pertembe giiniindeD itibaren Kurul ve Komisyon tiyesi kururi ve ku-rugrann-lor"iiitiJ
valililq Lajmakaml q m0fruliik ve belediyelerin) web sitelerinde yayuriaaadktu.

b) Kurban alt*en dik{.at edirrnesi gercken konuran ihtiva eden Ek-l'de yer aran birgiler, dingitrevlilerince vaaz, hutbe, mahalli radyo ve televiryon progamlan, basm-yaym organtan arairtrg lie
vatandatlarunEa duyuulacaktf .

-^-_ -.- ,---"l5l,r".Ek-2'nin ,4.4 kagdr boyutunda g drsr slmarak csmi itsD panolan ile kurbar rk hayvansa.t ve Lurbao kesim yerleritre astlmak ve asl,,lmak suetiyle ilgililer bilgilendiritec€ktir. Soz konusu

lllC]]:lol:T-:",99!turb1k1;i1 oreSizaqoou yapan kiei, demek vI varrnarria murriinaeTqir;i,k i;;;;u,,6,N,,u,,,,,E vEM,cuc 
^urudr 

x€srm organEasyoou yapan (lst, oemek ve vak larla miilkiindgq
satr$l ve kurban kesimi yapan iireticilere de yaptlacaklr. A

; Z;- *""-'**at- 
CI^ /,6 /4



il Kurban Hizmetleri Komisyonunun talebi halirde gdrevlendirme olurlan ile teblig iller-
lerine iligkin belgeler ve ekleri gecikmeksizin gdndo.ilecektir.

MADDE 9- Uyulmasr cereken Kurrllar v€ Uymayanlara Uygulanacak Cezai itlemler:

a) ( CevIe ve $ehircilik Bakanh$ Birimlerince ) Kurban sat$ ve kesim yerlerinde; Karar,
Y6netmelik, Tebli!, Kurul, Komisyoo Kararlan ve 2872 sayit Qevre Kanunu hukiimleri kapsanrnda C€vre
kirlililinio dnlenmesi igin dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslanna iligkin haarlanan yeinetim plam
gergevesinde denetim yap lr. 2872 say l Qevre Krnunu'nun 8'inci maddesinde yer alan hususlara a)r'kD.r hareket
edenlerdea;

1) Parlq bahge, cadde, sokalq bioa iinleri, meydan gibi umuma agrk ve kurban sat6 ile kesimine
uygun olmayan yerlerde bu titr faaliyetlerde bulunanlara Cewe Kanunu 20,nci maddesinin (s) bddi gercgince,
203 TL.

2) Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uynayan ve tinlem almadan kulban at daror
topraga veren tesislere ise Cevre Ka[unu 20'nci maddesinin O bendi gerelince toplu kesimler igin 5O .975 TL, b!
fiifir- konutlarda illeDfiesi halinde 1.267 TL. cezzi i$lefi ayn. Kanunun 24 Uncti maddesi kapsamrnda
uygulanacaktr.

b) ( Belediyeler ) Cadde, soktk ve parklan kurban kesim yeri olarak kullana ar ile kurban
kesiminden sonra kan, aak ve ig organlan sokah cadde ve parklarda brakaniar4 yetkili bidmlerce gerekli yasal
yaptrrmlar uygulanacaktu.

yasak olup bu hilme aykrn davrEnanlara 546 TL. para cezasr uygulanl..
(2) Birinci _fikrada yer alan cez.i iglemler lgigleri BakanL!& Grda, T.nm ve llayvano lk

Bakanrr$' orman ve su i$leri Bakanrrgr, cbvre ve gehircilik Bakanhklann; ilgili birimle ile belediyelercc
uygulanacaktlr.

_- 9) (9rman Vi Su l$leri BakaDl,F Birimlerince) 26tO4l2OO4 tatthli Stgg sa)ah Hayva an Koruma
Kanuntmun 12 inci maddesinin bidnci fikrasma g6re; hayvanlann kesilmesi; dini kuallafir gerektirdiBi 6zel
kopllar dik*ate 

- 
almarak hayvam korkutrnadan, ii*iitmeden, en az act verecek gekilde, hijyenik kirallara

ulularak ve usuliine uygun olarak yapfu. Hay"r/anlann kesihnesi ehliyetli kigilerce yaprlmasr sagla .. Bu
hlikiimlere ayku hareket edeolere ha).van ba$rna I .097 TL idari para cezair uygulinacaktri,. 

-

-_ f) (Orman Ve Su lSleri Bakanllr Birimlerince) 5199 say r Kanunur 12 nci maddesini, biri.rci
f*rasrna gdre; 'Dini amagla kurban kesmek isteyenlein kurbanlaru'dini hUkilrnterg saEl* gartlarma, gore
temizligine .uygun -olarak, ha)'vana en az acr verecet gekilde bir alda kesimi, kesim yeileri,-ebtiyetli- kesim
yapacak ki$iler ve ilgili diEpr hususlar Bakanl*9a 9*anlacak y6net nelikle belirlenir." Iii.ikmrme ayfia hareket
edenlete ha).van ba{rna 2.752 TL. idari para cezast uygulanr.
__ d) (Orman Ve Su l$leri BakanlEl Birimlerince) 5199 sayh lknunu 14 iinc[ maddesiDir birinci
frkrasmu (a) bedine_ gdre; hayvanlara kasrth olarak k6tii davranDak, actm.sE ve zalimce iglem yapmak,
d6lm,ek:_a9 ve susuz brakmak, attrt soEuga ve sloaEg rmruz brakma! bakmlannr ihnal eh;k, fi;,6e1 v;
psikolojik acl gektirmek yassk olup bu hiikme aykrn divrananlara 546 TL: idari para cezasr uygulanf
__ e) (Olnan Ve Su ltleri Balanl{r Birimlerince) 5199 sayrh Kanunun l4'uncu iaddesinir birioci
ftl..gmln (c) beDdine g6re; kesin olarak oldiigu a at maya[ ha)rvan]ann vlicutlanna mildahalede bulunnak

rvf,

Kublay gENTURK

Qewe SagL&Teknikeri
(Sehzadeler Belediye B$k.l€r)

Miiezzin Kalrym
(Tiirkiye Diyanet Vakfi

Manisa $ubesi)*. MiidurliiEii)

goplirm Sagl@ Ir A<ez1


