BELEDİYELER YASASI
(51/1995 Sayılı Yasa)
21. ve 133.’üncü Maddeler Altında Tüzük

Alayköy Belediye Meclisi, Belediyeler Yasasının 21. ve 133. maddeleri
uyarınca Bakanlık ve Bakanlar kurulu onayı ile aşağıdaki tüzüğü yapar.
Kısa İsim

1. Bu tüzük 1996 Alayköy Belediyesi Ağıllar ve Hayvanlar Tüzüğü olarak isimlendirilir.

Tefsir

2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe;
“Belediye”, Alayköy Belediyesini,
“Belediye Meclisi”, Alayköy Belediye Meclisini,
“Ağıl” hayvanların bulunduğu ve/veya beslendiği ve/veya bakıldığı yeri,
“Hayvan” Herhangi bir eşek, öküz, keçi, koyun, katır, at, inek, dana veya bunların
yavrularını,
“Kümes Hayvanları”,tavuk, horoz, tavşan, kaz, ördek, civciv ve benzeri hayvanları
anlatır.
A. AĞILLAR VE HAYVANLAR

Ağıl
Yasağı
ve İzin

3.
(1) Hiçbir şahıs önceden Belediye Meclisinden yazılı izin olmaksızın Belediye
sınırları dâhilinde ağıl bulunduramaz ve/veya bulundurmasına rıza göstermez.
Ancak, iskân edilmiş bölgelerde ağıl bulundurulması ağıl için izin verilmez.
(2) Her ağıl, sağlık memuru ve/veya görevli Belediye memurunu tatmin edecek şekilde
temiz bulundurulacaktır.

Hayvan
Besleme
Yasağı
ve İzin

4. (1)Hiçbir şahıs önceden Belediyeden yazılı izin olmaksızın Belediye sınırları dâhilinde
hayvan besleyemez.
(2)
Hayvan besleyebilmek için izni olan kişi, hayvan ve/veya hayvanların beslendiği
yerleri sağlık memuru ve/veya görevli belediye memurunu tatmin edecek şekilde temiz
bulunduracaktır.

Kümes
Hayvan
Ağıl
Yasağı ve
Besleme
İzin
Hayvanı
Yasağı ve İzin

5.
Hiçbir şahıs Belediye Başkanını, Sağlık ve Temizlik Memurunu ve/veya görevli
Belediye memurunu sağlık açısından ve çevredeki gayrimenkullerde ikamet edenleri
rahatsız ve/veya taciz veya tedirginlik yaratmayacak nitelikte oldukları hususunda tatmin
etmedikçe kümes hayvanı ve/veya diğer evcil hayvanları bulunduramaz, besleyemez
ve/veya beslemesine ve/veya bulundurmasına rıza gösteremez.

Uyulması
Gerekli
Şartlar

6. (1) Kümes hayvanı bulunduran yerler her gün için temiz bulundurulacak veya sağlık
şartlarının uygunluğu hususunda sağlık memuru tatmin edilecektir.
(2) Tavuk Çiftliği kurulması Belediye Meclisinin iznine bağlıdır.
(3) Tavuklar salhanede bu maksat için hazırlanacak yerde boğazlanır. Belediye
Meclisinin izni alınmak şartı ile özel boğazlama yerleri kurulabilir.

Besleme
Yasağı

B. KÜMES HAYVANLARININ KESİMİ VE KESİM YERLERİ
Kümes
Hayvanlarının
Kesim Yeri
Tayini ve
Diğer Hususlar

7. (1) Kümes hayvanlarının kesim yeri Belediye Meclisince tayin ve tanzim olunur.
Belediyece tespit olunan kesim yerleri haricinde kümes hayvanları kesimi
yapılamaz. Ancak, Belediye Meclisinin yazılı muvafakatı ile özel kesim yerleri
ihdas edilebilir.
(2) Gerek Belediye tarafından gerekse özel olarak ihdas edilen kesim yerlerinin
idare ve kontrolleri Belediye Başkanı tarafından tayin edilen ve Çarşı ve
Mezbaha İşleri Sorumlusunun talimatına uygun olarak hareket eden Belediye
görevlisi tarafından yapılır.
(3) Tavuk kesim yerlerinin haiz olmaları ve uyulması gereken vasflar ve şartlar:
(a) Tavuk kesimyerleri etrafı boş, iskân edilmiş bölgede en az 1500 metre
mesafede ve Belediyeden tavuk kesim yeri izni alındıktan sonra
yapılacaktır.
(b) Kesim mahalli aşağıda gösterilen kısımlardan olacaktır.
Kafesin Bulundurulacağı oda;
(i)
Kafesin bulundurulacağı oda kesim salonundan ayrı bir yerde
olacaktır.
(ii)
Döşeme kolayca yıkanabilir beton veya kare mozaikten olacaktır.
(iii)
Temiz ve havalı olacaktır.
(iv)
Yan duvarlar yağlı boya ile boyanmış ve/veya fayansla kaplanmış
olacaktır.
(v)
Kafesler 2x3 ayak ebadında olacak ve her bir kafeste 8-10 adet
tavuk bulundurulacaktır.
(vi)
Kesim sonunda tüm kafesler ve kafes odası yıkanarak
temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.
(c) Kesim salonu:
(1) Çalıştırılacak işçi sayısına göre kolaylıkla çalıştırılabilecek
büyüklükte olmalıdır.
(2) Döşemesi kolaylıkla yıkanabilecek beton veya kare mozaikten,
yan duvarlar 2 metreye kadar fayans ve geriye kalan kısım yağlı
boya ile olmalıdır.
(3) Salon havalı ve ışıklı olmalıdır.
(4) Tüyler, kapalı, saplı, plastik ve çinkodan yapılmış kaplar
içerisinde muhafaza edilecektir. Kaplar daima kapalı ve temiz
bulundurulacaktır.
(5) Kesim esnasında kesimde kullanılan alet ve makinalar daima
temiz bulundurulacaktır.
(6) İşçilerin sık sık ellerini yıkamaları için kesim salonunda lavabolar
bulundurulacak, kullanılan su temiz şehir suyu olacaktır.
(d) Yıkama, temizleme ve kurutma salonu:
(1) Oda yapısı kesim salonunun ihtiva ettiği(1,2,3,4) maddelerini
ihtiva etmelidir.
(2) Tavukların yarılarak temizlenmesi için hususi mermer ve mozaik
masaların bulundurulması şarttır.

(3)

(4)
(5)
(6)

Yenmeğe elverişli olmayan iç organları özel kovalarda muhafaza
edilecektir. Yenmeğe elverişli olanlar ise (ciğerler ve taşlık) ayrı
kovalarda muhafaza edilerek paketleme odasına sevk edilecektir.
Tavukların yıkanmasında kullanılan mermer veya galvanize
lavobolar bulundurulmalıdır.
Tavukların yıkanmasında kullanılan su içmeye elverişli şehir suyu
olmalıdır.
Tavukların kurutulma ve tepsermesi için temizleme salonunda
hususi çengeller bulundurulacaktır.

(e) Paketleme ve etiketleme odası:
(1)
(2)
(3)

Oda yapısı 2. ve 3. maddelere haiz hususları ihtiva etmelidir.
Paketleme mozaik ve mermer masalar üzerinde yapılmalıdır.
Yapılan paket üzerinde kesim sahibinin ismini, kesim yerinin
ismini, hayvanın cinsini ve kesim tarihini gösteren etiket
bulunmalıdır.

(f) Çeşitli hükümler:
(a) Kesim salonu paketleme, temizleme ve kurutma odaları daima
temiz tutulacak.İş sonunda genel bir yıkama ve temizleme
yapılarak dezenfekte edilecektir.
(b) Tüm odaların pencere ve kapıları her türlü sinek ve böceklerden
korunabilecek şekilde ince kare telle örtülecektir.
(c) Rogarla bağlantısı olan kanalların üst kısmı, kan pıhtıları ile kaba
kısımları üst tarafta tutacak ızgara tellerle örtülü olacaktır.
(ç) Kesim yerinin pis suları bir rogara toplandıktan sonra emici kuyu
veya kanalizasyona bağlanacaktır.
(d) Kesim yerinde çalışan tüm personelin su geçirmeyen beyaz
önlükleri ve çizmeleri olacaktır.
(e) İç organlar, kanat, ayak gibi artık maddeler açılan, büyük üstü
kapalı kuyulara atılarak kireçle dezenfekte edilecektir.
(f) Kesim yeri sahibi veya işletmecisi veya kesenler Belediye Başkanı
tarafından kendilerine yazılı olarak yapılacak kesim ve kontrol
ve/veya diğer hususlardaki talimatlara harfiyen riayet etmekle
mükelleftirler.
(g) Yapılacak olan kesimlerde, kümes hayvanları kesimden önce ve
kesimden sonra Çarşı ve Mezbaha İşleri Sorumlusu veya Belediye
görevlisi tarafından kontrol edilecek ve sağlığa zararlı olmayanlar
satışa arz edilecektir. Tavuk başına Belediye Meclisinin
saptayacağı 2 YKR tutarında kontrol harcı alınır. Belediye
hudutları haricinde kesimleri yapılıp Belediye hudutları dâhilinde
getirilen ve/veya satışa arzedilecek kümes hayvanları kontrollerinin
yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın yeniden Belediye Çarşı ve
Mezbaha İşleri Sorumlusu veya Belediye görevlisi tarafından
konrtolleri yapılır ve yukarıda öngörülen harç ödenmeden satışları
yapılamaz.

(h) Bu Tüzük hükümlerine aykırı olarak kümes hayvanı kesilecek
ve/veya satılacak olursa kümes hayvanları Çarşı ve Mezbaha İşleri
Sorumlusu veya Belediye görevlisi veya Belediye Başkanı
tarafından müsadere edilir ve Belediye Başkanının talimatına
uygun olarak imha edilir ve/veya elden çıkarılır.
Suç ve
Cezalar

8. Bu tüzüğe aykırı hareket edenler hakkında 51/1995 Sayılı Belediyeler
Yasası’nın ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılır.

Yürürlükten
Kaldırma

9. Bu Tüzüğün yürürlüğe girmesiyle Alayköy Belediyesi Ağıllar ve Hayvanlar
Tüzüğü yürürlükten kaldırılır.

Yürürlüğe
Giriş

10. Bu tüzük Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

