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Urla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 01.07.2020 Tarihinde saat: 14:30’ da 1593 sayılı Umumi
Hıfzıssıhha Kanunun 26. maddesi gereğince aşağıda isimleri yazılı üyelerin iştiraki ile Kaymakam
Önder CAN başkanlığında ve makamında olağanüstü olarak toplanmıştır.
Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları
doğrultusunda; tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni
açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını
kontrol altında tutma adına aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.
1-Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına yönelik 26.06.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan
Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğde belirtilen hususlarla ilgili gerekli tedbirlerin
alınmasına;
2-İlçemizde, sanayi bölgesinde Belediye Semt Garajı arkası, İskele, Çeşmealtı ve Zeytinalan
mahallelerinde Kurban satış yerlerinin oluşturulmasına ve Kurban kesim yerleri olarak da, Belediye
Semt Garajı arkası ve Zeytinalan Mahallesinde kesim yerlerinin Belediye Başkanlığınca
hazırlanmasına;
3- Kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşasının
önlenmesi, COVİD-19 bulaşma riskini en aza indirmek için randevu sistemi uygulanmasına,
4- Özel kesim yerlerine COVİD-19 nedeni ile randevu sistemi uygulanması, dezenfektan, maske
ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda yazı yazılmasına,
5- Kurban Satış ve Kesim yerlerinde, COVİD-19 salgını nedeniyle girişlerde COVİD-19 dan
korunma yöntemleri ile ilgili bilgilendirici tabelaların asılması, girişlerde dezenfektan ve ateş ölçme
işlemlerinin Belediye Başkanlığı tarafından yapılmasına,
6- Ateş Ölçme cihazlarının İlçe Sağlık Müdürlüğünce Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğüne
teslim edilmesine, satış ve kesim yerlerinde ateşi 38 derece üzerinde olanların sağlık kuruluşuna
yönlendirilmesine,
7-Satış ve kesim yerlerinde ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması, en az 1,5 metre
olacak şekilde fiziki mesafe kurallarına uyulması, girişlerde el antiseptiği bulundurulmasının Belediye
Başkanlığınca sağlanmasına,
8- Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde
kontrollü insan girişinin Belediye Başkanlığınca sağlanmasına,
9- Satış ve kesim yerlerine satıcıların el antiseptiği ve maske kullanmasına dikkat etmeleri
gerektiği Belediye Başkanlığı ekiplerince takip edilmesine,
10-Özel kesim yerlerinin komisyon üyelerince tespit edilmesi, izin için gerekli olan bilgi, belge
taahhütnamenin Belediye Zabıta Müdürlüğünce alınması ve Kurban Hizmetleri Komisyonunun

belirlediği Büyükbaş kesim için 600,00 TL Küçükbaş kesim ücreti 400,00 TL ücretin Kurban Hizmetleri
Hesabına yatırılmasına, gerekli denetim ve kontrollerin yapılmasına;
11.Cadde, sokak, apartman aralığı, park, otopark, yol ve otoyol kenarları, spor ve çocuk oyun
alanları gibi yerlerde kesinlikle kurban kesimi yapılmamasına,
12-Belirlenen Kurban Satış ve Kesim yerleri dışında satış ve kesim faaliyetinin yasak olduğu,
aykırı hareket edenler hakkında cezai işlem uygulanacağı, Toplu özel kesim yapmak isteyenlerin İlçe
Müftülüğüne yazılı müracaatta bulunmaları gerektiği, hususlarının vatandaşlara duyurulması ile ilgili
olarak Belediye Başkanlığınca anonsu yapılmak üzere İlan yazısı yazılmasına,
13- Kurban satış yeri görevlileri tarafından yapılacak kontrollerde belgesiz, sağlık durumu iyi
olmayan, özellikle büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmamış (kapak atmamış) kurban vasfı
taşımayan hayvanların kurban satış yerine alınmayacağı ve sayışına izin verilmeyeceği ve aykırı
durumlarda yasal işlem başlatılacağına ilişkin, çadır ya da (hayvan barınağı, ahır, ağıl) kiralama
yetkisine sahip kurban satış yeri yetkilileri tarafından hayvan sahibi ya da çadır sahibinden “Kurban
Satış Yeri Taahhütnamesi” Ek-4 alınarak arşivlenir. Yapılan denetimlerde kurban olmaya uygun
olmayan hayvanlar olduğu tespit edilirse ilgili hayvanlar (X) işaretiyle işaretlenir. Kurban satış yerinin
muhtelif yerlerine (X) işareti olan hayvanların kurban olmaya uygun olmadığına dair bilgilendirme
afişleri asılması, uygulamada meydana gelebilecek güvenlik problemleri için Emniyet Müdürlüğüne
yazı yazılmasına,
14-İlgili Tebliğ gereği “damızlık değeri bulunmadığına” dair veteriner sağlık raporu bulunmayan
dişi hayvanların kurban satış ve kesim yerlerine alınmamasına,
15- İlçeye giriş çıkış yapacak hayvan sevklerinin İlçe Tarım Müdürlüğünce denetlenmesine,
16-Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülmesine dair yönetmenlikte
belirtilen ita amiri görevinin İlçe Müftüsü bu yönetmenlikte belirtilen her bir iş ve işlemlerin kesim
görevlileri, Çalışan ücretleri,(gelir ve harcamaların yapılması her türlü vs.)İlçe Müftüsünün
belirleyeceği görevlilerin sorumluluğunda yürütülmesine, gerekli görüldüğü hallerde komisyon
üyeleriyle toplantı yapabilmesine;

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin kararların uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan
verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere
aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılması hususuna;
Oy birliği ile karar verildi.
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