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KEPEZ KAYMAKAMLIĞI KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYON KARARLARI

Karar Sayısı: 01

Karar Tarihi: 25l 07l20I9

Bakanlar Kurulunun 241101200| tarihli ve 2001 13214 sayılı Kurban Hizmetlerinin Kararr,
Yönetmelik, 0510112019 tarihli ve 30822 sayılı resmi gazetede yayımlanan *2019 yılı Kurban
Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ" hükümleri çerçevesinde, Valiliğimizin konuyla ilgili
1610712019 tarihli ve 20I9lI sayılı komisyon kararı doğrultusunda, İlçe Kurban Hizmetleri
Komisyonu, İlçe Kaymakamı Hamdullah Suphi ÖZCÖOPK başkanlığında 25l07l20I9
Perşembe günü saat 14.00' te Müftülük toplantı salonunda toplanmış ve aşağıdaki kararlar
alınmıştır:

1- İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunun, mevzuat çerçevesinde ilgili kurum
temsilcilerinden oluşturulmaslna.

2- Belediye sınırları içinde Kurban Satış yeri a|arak;
a) Çamlıca Mahallesi Köseler Mevki
b)Varsak Menderes Mahallesi (Mezbahane yanı) Mal Pazarı olarak
belirlenmesine,

3- Kepez İlçe sınırları içinde Kurban Kesim Yerlerinin;
a) Zafer Mahallesi Cumartesi Pazarı
b) Yeni doğan Mahalle si Kapalı P azartesi P azarı
c) Varsak Karşıyaka Mahallesi Kapalı Salı Pazarı
d) Teoman Paşa Cuma Pazarı
e) Varsak Ayanoğlu Mahallesi Perşembe Pazarı olarak belirlenmesine,

4- İlçe Kurban hizmetleri komisyonunca; (Ek-l) 24 Temmuz 20|9 Perşembe
giinünden itibaren Kurban Kesim ve Satış yerlerinin web sitelerinden yayınlanarak
halka ilan edilmesine ve denetlenmesi için ekipler kurulmasına, satış yerlerinde
belediyeler tarafindan su ve benzeri ihtiyaçların karşılanmaslna, Kesim yerlerinin
hijyenik şartlara uygun olup olmadığı konusunda denetimlerin titizlikle
yürütülmesine,

5- Özel toplu kesim yeri yapacak olan yerlerin Belediyeden Çalışma imi almış
kesimhane ile Komisyonların belirlediği kesim yerlerinde kesilmesine,

6- Özel Kurban Kesim yeri hazırlayan ve ilçe komisyonuna izin için başvuran hakiki
ve hükmi şahısların kesim yerlerinin oluşturulacak denetim ekibi tarafindan
kontrolleri yapılarak uygun görülenlere izin verilmesine, çalışma izni almış
mezbaha ve kombinalar ile kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çeweye
zarar verrneyecek şekilde kurban kesen kişilere izin verilmesine cadde, sokak ve
park gibi kamu alanlarında kurban kesimlerinin yasaklanmasına, aykırı hareket
edenler hakkında yasal işlem yapılmasına,
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7_ Kurban kesim yeri zeminlerinin fayans veya merrner döşeme olmasına, pls su

giderlerinin bulunmasına, temiz su bulundurulmasına ve kişilerin sosyal

İhtiyaçlarını giderecek düzenlemelerin yapılmasına,

8_ Kurban Satış ve Kesim yerlerinin park,-cadd .hastane, 
ibadethane vb, ve

kamuoyunu iahatsız edeclk yerlerden uzak olarak belirlenmesine,

g_ Öze1 Kurbu., t".i- yeri hazırlayan ve İlçe Komisyonumuza izin iÇin baŞvuran

şahısların kesim yerlerinin Z.abıİ9 Komiseİi Süleyman HEK|M6ĞLU, Veteriner

Hekim Nurettin nugru METiLLİ, Veteriner Hekim Eser YAZAR,§evre Sağlık

Teknisyeni Soner ,{ı_gayRAK, Müftülük memuru Adnan AKGIIN ve TDV

görevlisi Mustafa ÖNopn tarafindan kontrolleri yapılarak uygun bulunanlaraizin

verilmesine, r ... .ı
10-kurban atıklarrnın belediye tarafindan geciktirilmeden temizlettirilmesine ve

gerekli ilaçlamanın yaptırılmasına
11_Bayramın |,2 re'3. günlerinde vatandaşın sıkıntılarına yardımcı olmak için,
'^ 

;;i;Jiy;, iıç. Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Jıo, Sağlık

Müdürlüğünce, nöbet tutacak p.rro.r.iin isim ve telefonlarının İlçe kurban

Hizmetleri Komisyonuna bildirilmesine,

12_ Belediy. turuf-iu., Bayramın I, 2 ve 3. gününde, Belediye zabıtalarının

denetimleri.ri ,rl.İuştr.-urrnu, belediyede nöbet tutacak olan görevlilerin isim ve

telefonların* rr.iun satlş ve kesim yerlerinde görülecek alanlara yapıştınlmasına,

13_ ilçe Kurban Hizmetleri (omisyonları tarafindan, kurbanlık hayvan satın alacak

vatandaşlarr-rrm kulak ktıpeii bulunmayan hayvanlan satın almamaları ve

aldıkları kurbanlık hayvanlaİda, alınan tüm önlemlere rağmen, hastalık ŞüPhesi

uyandıracak b;İrii gJ.aiin.ri İ*ai.a. kurban satış ve kesim yerinde bulunan

r"smi görevlilere müiacaat etmeleri hususunda bil gilendirilmelerine,

14_ Meydana gelebilecek muhtemel bir salgın hastalığa karşı Kepez. Belediye

Başkanlığınca, karantina yerlerinin belirlenmesine ve kurban bayramından en geç

15 gün önce İlçe Gıda Tarım ve Hayvan.r],\_Müdürlüklerine bildirilmesine,

karantina alanı olarak belirlenen yerlere "KARANTNA" ibaresi yazılı levhanın

görülebilecek bir yere asılmasrna, kontroller esnasında hastalıktan ŞüPheli haYvan

ie spit edildi ğinde Labıta e şl i ğinde bu hayvanların karantinaya al ınmasrna,

15_ Kurban Kesim ücretlerinin Büyükbaş için 350,00 TL KüÇükbaŞ iÇin 120,00 TL

olarak belirlenmesine,
16_ Kurban Kesim Mahallerinde görevlendirilecek Veteriner Tuğba BILGEN, Eser

yAZAR, grelu^N1Eİİİİi, nu""i ö/«aN, şerife özıüRı<, Ru11u,u, ULUDAĞ

;; T;ilk.. "orgu,rküçurrprN, Talat KURT, Zıfer Mahallesi Cumartesi
pazarı Kurban Kesim yerinde Din Görevlisi olarak Bayramın. 1. gİlü öğleden

önce Muzaff* 9ğMAN9ĞLU. öğleden sonra Kenan Evren ÜıGEN, 2, Günü

öğleden tı.r.. iu"", öZCAN, 
-z. gün öğleden soffa Muhammet Emin

ÜııııııproGLU, yenidoğan Maİallesikapalı pazartesi pazarı Kurban Kesim

yerinde nuyru.rrr.1. Gü; Ögı.eden Önce yunus ERTEN, Ögleden.Sonra Durmuş

Ali OzorunaN, İ-ct""Ögleden Önce Mesut çAKIR, Ögıeaen Sonra

Muhammet Salim KARATAŞ, Varsak Karşıyaka Mahallesi Kapalı Salı Pazarı

Kurban Kesim yerinde Bayramın 1. Günü Ögüeden Önce osman oK[lNAKoL,
Ögı.o.n Sonra İsa KILINğ, Buyru-ın 2. günü^Ögıeden Önce Hasan ALTLIN,

Öğı.a.n sonra Ümit AKyÜİZ, , Teoman paşa Cumapazarı Bayramın 1, Günü

ÖEi;;; 
-Ö";; 

ctıtır* NAL,.. Ögıeden Sonra_}ama^zan :]!.Y*1 , 2. Gün

Gi;;; ö".., ö.,uy BoZ, ögı.a"" S9nra, Mustafa S9NGüR Varsak

Mahallesi rerşemne pazarı Ğrban Kesim yerinde 1, Gün öğleden önce
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Mustafa GÜMÜşKAYNAK öğleden sonra Murat KARALIOĞLU .2 Gün
Ögıeden Önce, Mehmet r]sa Ögleden Sonra, Nazım ÖZKAN,ın
göİevlendirilmelerine, ay rıca yeterince zabıta memuru görevlendiri lmesine ve acil
durumlarda 3105858 nolu (Alo Zıbıta 159) telefona bilgi verilmesine,

17- Kurban Bayramı öncesi basın ve medya yoluyla, camilerde hutbe ve vaazlarda
kurban hizmetleri ve hayvan hırsızlığının önlenmesine yönelik konuların

işlenmesine, Kurban kesim yerlerinin sağlıklı olması konularında vatandaŞların

bilgilendirilmesine,
18- Kurban kesim yerlerinde, görev alacak kesim elamanlarının ehil olduğuna dair

belge ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince Kurban Kesim Elemanı YetİŞtirme

ve Geliştirme kurslarında eğitim alan kişiler tarafindan yapılmasına,

l 9- Görevlilerin kişisel sağlıklarınln uygun olanlardan seçilmesine,

20- Kesim esnasında sağlığa zarar|ı olduğu tespit edilen hayvan etlerİnİn veya

organlarının diğer atıklardan ayrı olarak derin bir çukura gömülmesini ve üzerine

kireç dökülerek kapatılmasını veya diğer usullerle beledİye tarafindan İmhasının

yapılmasına,
21- Kurban Kesim yerleri ile ilgili izin talep edenlerden, durumu mevzuata uygun

olanlara izin belgesi verilmesine
22-Bukomisyon kararında belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak; 24ll01200| tarihli ve

200| 3214 sayılı Kurban Hizmetleri Kararı, Yönetmelik ve 0510712019 tarihli ve

30822 sayıh resmi gazetede yayımlanan 2019 yılı Kurban Hizmetlerİ tebliğİnde

ve Valiliğimizin |8107120|9 tarihli ve 2019lI sayılı Kurban Hizmetleri Komİsyon
Kararlarında belirtilen hükümlere titizlikle uyulmasına,

23- Alınan kararların gereği yerine getirilmek üzere ilgili birimlere tebliğ edilmesine,

Karar verilmiştir. 25l07 l20I9
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