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       04 Ekim 2014 tarihinde idrak edeceğimiz Kurban Bayramını huzur ve sükun içerisinde 

geçirilebilmesi ve dini amaçlı kurban kesimlerinin sağlık ve çevre temizliği koşullarına uygun 

olarak yapılabilmesi için İlimiz Mülki sınırları içerisinde aşağıdaki tedbir ve düzenlemelerin 

alınarak uygulanması Valiliğimizce uygun görülmüştür. 

  

      1-Kurban hizmetleri komisyonlarınca İl ve İlçe Merkezlerinde belirlenen kurban satış 

yerleri,  kurban kesim  yerleri, çevre temizliği, hayvan sağlığı, hayvan nakilleri ve  kurban 

hizmeti ile ilgili görevli kurum ve kuruluşlarınca alınan kararlar, doğrultusunda görev ve 

sorumluluklarının gereğini titizlikle yerine gertireceklerdir. 

  

       2-Hayvan nakillerinin başladığı  Kurban Bayramı öncesi ve Bayram süresince Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü sorumluluğunda İl ve İlçelerde yeterli sayıda araç ve 

nöbetçi veteriner hekim görevlendirilmeleri ile yerel güvenlik güçleri ile birlikte menşe 

şehadetnamesi hayvan sek pusulası ve küpelenen  hayvanlarda pasaportu olmayan hiçbir 

hayvan nakline izin verilmeyecek, mezbehalar ve özel kesim yerleride bu çeşit hayvanları 

kesim için kabul etmeyeceklerdir. 

  

       3-Hayvan kesim yerleri ve satış noktalarında çevre ve halk sağlığı konusunda gerekli olan 

sağlık düzenleme ve tedbirleri belediyelerimiz tarafından alınarak hiçbir olumsuz görüntü ve 

ortama müsamaha gösterilmeyecektir. 

  

       4-Kurban Bayramı öncesinde ve sonrasında hayvan nakillerinin denetimi ve güvenliği 

için Emniyet ve Jandarma teşkilatı ile mahalli kollukla işbirliği ve koordinasyon sağlanarak 

kaçak sevk ve hayvan hırsızlıklarına karşı gereken önlemler alınıp uygulanacaktır. 

  

       5-Kontrol noktalarında aşırı ve sağlıksız yükleme ile hasta hayvan tespiti halinde taşıtlar 

sevkten alıkonularak gereken işlemler yapılacaktır. 

  

       6-Kurban kesim yerleri belediye zabıta ekiblerince sürekli kontrol edilerek kesimden 

sonra mevcut her çeşit atık çevre kirliliğine sebep olmayacak şekilde yıkatılıp temizlenecektir. 

  

       7- İl Sağlık Müdürlüğü kurban kesim yerlerinde meydana gelebilecek yaralanma ve 

hertürlü olumsuz sağlık koşullarına müdahale edilebilecek tedbirler önceden alacaktır. 
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       8-Bayramdan hemen önce ve bayram günlerinde kurban satış ve kesim yerleri ile 

mezarlık güzargahında yoğun trafik haraketlerine karşı önceden trafik düzenlemesi 

yapılacaktır. 

  

       9-Yangın, su ve kanalisazyon arızalarına karşı belediyelerimiz müdahale ve önleme 

tedbirlerini planlayarak hazırlıklı olacaklardır. 

  

       10-İl Telekom Müdürlüğü ve OEDAŞ görev alanları ile ilgili herhangi bir olumsuzluk 

yaşanmaması için gerekli önlemleri alarak göreve hazır halde bulunacaktır. 

  

       11-İl Özel İdaresi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve DSİ 34. Şube Müdürlüğü gerek 

tabii afetler ve gerekse kırsal ulaşım hizmetlerinde meydana gelebilecek aksaklıklara karşı 

müdahale ve önleme tedbirlerini bayram öncesinden planlayacaklardır.  

  

       12-Bayram Öncesi ve sonrasında yolcu ve araç trafiği çok yoğun olacağından İl Emniyet 

Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk bölgelerinde gerekli tedbirler 

alınacaktır. 

  

        13-İlçelerimizde de Kaymakamlıklarımızca benzer düzenlemeler yapılarak hizmete hazır 

olacak şekilde önlemler alınacaktır. 

  

        Bilgi edinilmesini ve gereğini önemle rica ederim. 

 
 
 

 Şerif YILMAZ 

Kütahya Valisi 

 
 

 

DAĞITIM : 
Gereği:  Bilgi: 

Vali Yardımcılarına  

Kaymakamlıklara 

Kütahya Belediye Başkanlığı 

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı 

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü 

Kütahya İl Özel İdaresi 

Kütahya İl Mahalli İdareler Müdürlüğü 

Kütahya İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü 

Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

Garnizon Komutanlığı 

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rek

törlüğü 
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Kütahya İl Müftülüğü 

Kütahya DSİ 34.Şube Müdürlüğü 

Kütahya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 

Kütahya Karayolları 145.şube Şefliği 

Kütahya Telekom İl Müdürlüğü  

Kütahya Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. İl İşletme 

Müdürlüğü 

Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanlığı 

Kütahya Ziraat Odası Başkanlığı 

Merkeze Bağlı Belde ve Belediye Başkanlıkları  
 


