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Diyanet İşleri Başkanlığının "Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca
Yürütülmesine dair Yönetmelik" gereği, Komisyon Başkanı İlçemiz Kaymakamınrn yazılı daveti
izerine 22.0'1.2019 pazartesi günü saat:l5:00 de Kaymakamlık Makam odasında Ferizli
Kaymakam Vekili Söğütlü Kaymakamı Esengüt KORKM AZ ÇİÇEKLİ' başkanlığında
toplanarak "05.07.2019 tarih ve 30822 sayıh resmi gazetede yayınlanan 2019 yılı Kurban
Hizmetlerinin Uygulanmasına dair tebliğ" gereği Kurban kesimi ile ilgili aşağıdaki kararları
almıştır.

l. Kurban satışlannın: Fen İşleri Müdürlüğü şantiyesinin karşısındaki alanda
yapılmasına.

2. Şahısların özel mülklerinde kurban kesimi yapmalanna.
3. Kurban kesimi ile ilgili Sorumlu Veteriner Hekimleı: Tarım ve Orman İlçe

Müdürlüğünün Görevlendirdiği Veteıiner Hekim Ugur BiLGiN' in olmasına.
4. Kurban hizmetleri ile ilgili sorumlu Çevre Sağlığı Teknisyeni: Öznur SAZOĞLU' nun

olmasına.
5. Kurban kesimi ile ilgili sorumlu Din Görevlileri: Her mahallenin Din görevlileri'nin

olmasına.
6. Kurban kesim hizmetlerinde ve ilgili yerlere kurbanları nakletmede

görevlendirilecek kişilerin; Kurbanın kendi sahipleri tarafindan yapılmasına.

Ozel bahçesinde veya mülkünde Kurban keseceklerin uyacaklarü esaslar
a) Kurban kesilecek yerin tabanı beton, dezenfekte edilebilir ve su birikmesine imkan

vermeyecek şekilde olmasına.
b) Kurban atıklan çevreye zaıar verneyecek şekilde üstü kapah bir yerde toplanacak,

daha sonra hijyenik şartlara uygun olarak iza|e, bertaraf ve tahliyesi sağlanmasına.
c) Kurban ehil kişilere, veya kasaplığı meslek edinmiş kişilere veya kurban kesim

elamanı yetiştirme ve geliştirme kursu bitirme belgesine sahip kişilere kestirilmesine.
d) Kurban kesilirken dini kuralların gerektirdiği özel koşullara dikkat edilmesine.
e) Temizlik kurallarına ululmasına.

KOMİSYONDAKi KURULUŞLARIN G ÖREVLERİ

A_İLÇE MüFTüLüĞüNCE YAPILACAK iŞLER
1. Kurbanlık hayvanlarının özelliklerinin halka anlatılmasına.
2. Kurban keserken dikkat edilmesi gereken hususların anlatılmasına.
3. Kuıban etinin dağıtımı konusunda halkın aydınlatılmasına.
4. Kurban komisyonunun aldığı kararların, Y aaz ve Hutbe yoluyla halka

duüurulmasına.
5. İlçe Müftülüğünce, Belediye ve Kamu Kurumlanna ait kesimhanelerde Din

Görevlisi görevlendirilmesine,
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B_iLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK iŞLER

1. Kurbanı kesen kişilerin koruyucu tedbir almasının sağlanmasına.
2. Kurbanı kesen kişilerin el ve malzemelerinin temiz tutmaları konusunda

uyarılmasına.
3. Kurban kesim esnasında çevre temizliği denetiminin yapılmasına.
4. Herhangi bir yaralanmaya karşı ilk müdahaleyi yapmak iizere Ferizli devlet

hastanesinin acil servisinin hizmet vermesine.

C- FERİZLİ TARIM VE ORMAN iLÇE MüDüRLüĞrrNcp YAPILACAK iŞLER

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle ilimizde, dolayısıyla da ilçemizde hayvan
hareketleri artmaktadır. İlimize diğer illerden çok sayıda kurbanlık hayvan sevki
olmakta buna paralel olarak da Bulaşıcı ve Salgın hayvan hastalıklarınrn yayılma
riski artmaktadır.

l. Kurban Bayramının öncesi ve sırasında; Belediye, Tarım ve Orman İlçe
Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğünce l'er elemanla oluşturulacak 3'er kişilik
gruplar halinde denetimler yaprlmasına, gruplara araçların Ferizli İlçe
Kaymakamhğı tarafindan tahsis edilmesine,

2. Kurbanlık hayvanlaıdan hastahklı olanlar için Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü.
İlçe Belediyesi ve Veteriner Hizmetleri gerekli tedbirlerin alınmasına,

3. 5996 sayıh Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre;

a) Hayvanların nakil vasıtalarına aştrı yüklenmelerine, nakliye sırasında
yaralanma veya gereksiz yere aoı, ıstırap çekmelerine sebep olabilecek nakil
vasıtaları ile yapılacak sevklerine izin verilmemesine,

b) Kesilen hayvanlarda ihbarı mecburi bir hastalık çıkması drırumunda Tanm ve
Orman İlçe Müdürlüğü Veteriner Hekimteri nezaretinde İlçe BeIediye
Başkanlığının yetkili ekipleri tarafından gerekli işlemlerin yapılmasına,
Kurban satış yerlerine gelen hayvanların her iki kulağında da kulak küpesi
bulunmasına.

c) Kurban bayramında kesilen fakat l5 (on beş) gün içinde Taıım ve Orman İlçe
Müdürlüğüne kesildiği bildirilmeyen hayvanlar için idari işlem başlatılmasına,

4. Sürdiirülebilir bir haywancıhk için damızlık dişi hayvan vaılığının artırılması
büyfü önem arz etmesinden dolayı, gebe ve damızlık niteliği taşıyan dişi
haywanlaıın kurbanlık haJvan satış yerine girişine ve kurbanlık olarak
kesilmelerine müsaade edilmemesine^



D_BELEDiYE BAŞKANLIĞINCA YAPILACAK iŞLER

1. Kurban satış ve kesim yerlerinin alt ve üst yapının ilgili belediye tarafından
tesisi (wc, su, kapah oturma yerleri, ışıklandııma, havalandırma ve dezenfekte
edilebilir dtlz zemin vb.) tedbirlerin alınınasına

2. Kurban kesimi siirecinde kaçan hayvanlar için ilçe belediyesi tarafından takip
ekibi oluşturulmasına

3. Kurbanlık hayvanlardan:
a) Merkez ve Mahallelerden gelen hayvanların pasaportlarının beraberinde

bulundurulmasına,
b) İl dışından geliyorsa Sağlık raporunun olup olmadığının sorulmasına.

4. Kurban atıkları çevreye zarar velTneyecek şekilde üstü kapah bir yerde
toplanacak, daha sonra hijyenik şartlara uygun olarak izale, bertaraf ve
tahliyesinin sağlanmasına.

5. Kurban hizmetleri ile ilgili yeni bir gelişme olması halinde İtçe Kurban

Hizmetleri Komisyonlarına bildirilmesine,
6. Yukarıda alınan bu Komisyon kararlarının İlçe Kaymakamırun onayınl

Müteakip Yürürlüğe konulmasına

Oy birliği ile karar verildi. 18.07.2019
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