
T.C. 

ÇANIRI VALİLİĞİ 

İl Müftülüğü 
 

2018 YILI KURBAN HİZMETLERİ FAALİYET RAPORU 
 

        Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülmesine dair Yönetmelik ve 2018 yılı 

Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ gereği; 21-24.08.2018 tarihlerinde idrak edilen Kurban 

Bayramı ile ilgili çalışmaları yapmak üzere, Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kurulu Kararlarını 

uygulamak ve ilimizde kurban hizmetleri ile ilgili görevleri yerine getirmek maksadıyla, İlimiz ve 11 

İlçelerimizde “Kurban Hizmetleri Komisyonu” oluşturulmuştur.  

       İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonları tarafından gerçekleştirilen faaliyetler şöyledir:  

1- İlimizde öncelikle Belediyelere ait hayvan pazarları ile uygun alanlarda olmak üzere; insan, çevre 

sağlığı ve güvenliği ile hayvan hakları gözetilerek etrafı çevrili, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığı 

sosyal tesislerin oluşturulduğu, İlimiz ve diğer ilçelerinde olmak üzere 11 adet kurban satış yerinde 

hizmet verilmiştir. İl merkezinde Belediyeye ait satış yerinde hayvanları barındırmak üzere çadırlar 

kurulmuştur. İlimiz ve ilçelerinde, kurbanlık hayvanlar ilgili kurum görevlilerinin kontrolünde hayvan 

satış alanlarına alınmıştır. Kurban satış ve kesim yerlerinin açık adresleri il ve ilçe müftülüklerimiz ve 

ilgili kurumların web sitelerinde yayımlanmıştır. 

2- İl Merkezinde Belediye Mezbahası, 1 adet pazaryeri ve 1 mahallede, ilçelerimizde ise 7 adet mezbaha, 2 

adet kurban kesim yeri, 6 adet farklı alanlar olmak üzere toplam 15 adet kurban kesim yeri belirlenerek 

hizmete sunulmuştur. Ayrıca il genelinde uygun nitelikleri haiz besi çiftliklerinde de kurban kesimi 

yapılmak üzere izin verilmiştir.  

3- 2018 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ ekinde bulunan 2 adet duyuru metni cami 

ilan panoları ile kurban satış ve kesim yerlerine asılmıştır. Ayrıca aynı ilan metinleri Tebliğ ile birlikte 

web sitesinde de yayımlanmıştır.  

4- 19.06.2018 tarihli ve 30453 sayılı genelgede belirtilen talimatlar yerine getirilerek, kurban ibadeti 

hakkında toplumun dini yönden doğru bir şekilde anlatılması ve vekâletle kurban kesimi hakkında i1 

genelinde vaazlar yoluyla sürekli olarak bilgiler verilmiş ve vekâletle kurban kesimi teşvik edilmiştir. 

5- 2018 yılı Kurban Hizmetleri ile ilgili alınan kararlar doğrultusunda tespit edilen kurban satış ve kurban 

kesim yerleri; mahalli basın, merkezi vaaz sistemleri, ilgili kurumların web siteleri ve belediye 

hoparlörü ile ilan edilerek halkımıza duyurulmuştur. Kurban hizmetleri komisyonlarınca alınan kararlar 

ve çalışmaları hakkında kamuoyu bilgilendirilmiştir. 

6- İlimiz ve ilçelerinde kesilen kurbanların derileri yetkili kurumlarca makbuz karşılığı toplanmıştır.  

7- Kurban hizmetleri komisyonlarınca belirlenen kesim yerleri dışında; yol, cadde, meydan gibi umuma 

mahsus alanlarda kurban kesimine engel olunması için güvenlik ve zabıta birimleri ile işbirliği yapılarak 

gerekli tedbirler alınmıştır. 

8- Çevre temizliğini sağlamak ve kirliliği önlemek için il, ilçe ve belde Belediyelerince kesim yerlerinde 

birer adet arazöz ile itfaiye aracı ve kurban atıkları için çöp konteynırları bulundurulmuş olup, yeteri 

sayıda eleman görevlendirilmesi yapılmıştır. 

9- Belediye ve köy muhtarlarınca çevre ve toplum sağlığı dikkate alınarak hijyen ve temizlik sağlanmıştır.    

10- Kurban satış yerlerinde hayvan alım-satım, Kurban Bayramı günleri kesim yerlerinde dini, sağlık ve 

hijyenik şartların korunması ile ilgili işlerin usulüne uygun bir şekilde yürütülmesi ve çevre sağlığını 

olumsuz yönde etkileyebilecek uygulamalara müdahale edilmesi amacıyla, Müftülüğümüzden yeter 

sayıda Din Görevlisi, İl Sağlık Müdürlüğü’nden bir adet ambulans ve personeli, Orman ve Su İşleri İl 

Müdürlüğü ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden birer adet araç ve personeli, İl Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Belediyeden 3 adet Veteriner Hekim ile 1 adet veteriner sağlık teknisyeni 

ile sağlık teknikeri ve sağlık memuru görevlendirilmiştir. İlçe Müftülüklerimizce de yeteri kadar din 

görevlisi, ilgili kurumlardan Veteriner Hekim ile veteriner sağlık teknisyenleri ve sağlık personeli 

görevlendirilmesi yapılmıştır.   

11- Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan alım-satım ve sevk işlemlerinde, bulaşıcı hayvan hastalıklarının ve 

kaçak hayvan sevkıyatı ile doğabilecek zararları önlemek için sığır cinsi hayvanlara ait kulak küpe ve 

pasaportları ile ilgili İl genelinde tüm önlemler alınmıştır. Konu vaaz, mahalli basın ve belediye 

hoparlörü ile halkımıza da duyurulmuştur. 

        Bilgilerinize arz ederim.                                                          
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