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Bakanlar Kurulunun Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülmesine dair
"24ll01200| tarihli ve 200ll32l4 sayılı karar" ile Kurban Hizmetleri Yönetmeliğin uygulanmasına dair
"2610612020 tarihli ve 31167 sayılı tebliğ" doğrultusunda Kaymakamlık Makamının l0l0712020 tarih
ve F,.476966 sayılı onayı ile oluşturulan Kurban Hizmetleri Komisyonumuz 2210712020 Çarşamba günü
Kaymakamımız Samet SERİN başkanlığında toplanmış, aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

l- Ilçemizde 2020 yılıı Kurban hizmetleri 26/0612020 tarihli ve 31167 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğe göre yürütülmesine,

2- İlçe Kurban hizmetleri komisyonlarınca belirlenen kurban kesim yerleri ile kurbanlık alırken ve
kesilirken dikkat edilecek hususları açıklayan Ek-l ve Ek-2 listenin 22 Temmuz 2020 Çarşamba
giinünden itibaren web sitelerinde yayınlanarak halka duyurulmasına, uygun yerlere asılmasına, satış ve
kesim yerlerinin denetlenmesi için İlçe Kaymakamlıklarınca ekipler kurulmasına, satış yerlerinde ilçe
belediyeleri tarafindan su ve benzeri ihtiyaçlann karşılanmasına, kesim yerlerinin hijyenik şartlara uygun

olup olmadığı konusunda denetimlerin titizlikle yürütülmesine.

3- Kurban Sahş Yerlerinin Belirlenmesi
Kurban Satış ve Kesim yerlerinin park, cadde, hastane, ibadethane okul vb. gibi vatandaşlarımızı rahatsız
edecek yerlerden uzak olarak belirlenmesine, Kurban Satış Yeri olarak Belediye'nin hayvan pazarının
belirlenmesine,

4- Kurban Bayramı öncesi basın ve medya yoluyla, camilerde hutbe ve vaaz|arda hayvan hırsızlığının
önlenmesine yönelik konuların işlenmesine; Kurban kesim yerlerinin hijyenik olması, kesilen büyükbaş

veya küçükbaş hayvanların kulak küpeleri ile pasaportlarının İ[çe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim
edilmesi konusunda vatandaşların bilgilendirilmesine,

5- Belediye tarafından, hayvan satış yerlerinin giriş ve çıkışlannda araçların dezenfekte edilmesine,
yayılacak hastalıklara karşı, satış ve kesim yerlerinin temizliğinin ve dezenfeksiyonunun yapılarak gerekli
tedbirlerin alınmasına,

6- Hayvan satış yerlerinde hastalıklı olan hayvanlar için belediye başkanhğınca karantina çadırı
kurulmasına,

7- Kurban satış yerlerinde küpesiz, nakil belgeleri bulunmayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlann pazara

sokulmaması, pazar kontrolü için veteriner hekim ve zabıtadan oluşan ekip bulundurularak kontrolün
sağlanması, pazara getirilen kurbanlık dişi hayvanların görevli veteriner hekimlerce gebelik muayenesinin

anların kurban edilmesinin önüne geçilmesine;yapılmasına, a damızlık ha
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8- Kurban Kesim yerlerinin belirlenmesi:
Kurban Kesim Yeri olarak Kadir MINGIR tarafindan Belediye Mezbahanesinde, Belediyenin İlçede
belirlediği yerlerde, Salim BAYLAVLI'ya ait mezbahanede, Ali FINDIKLA'ya ait mezahanede, Hasan
HAYLA'ya ait mezbahanede, Tebliğin 16. maddesine uygun yeılerde ve şahısların kendi bahçelerinde
kesebileceği; bunun dışında yollarda, caddelerde, ara sokaklarda, talebe yurtlarında, okul bahçelerinde,
öğrenci yurt ve pansiyonlarında, öğrencilerin devam ettiği eğitim kurumlarında ve umuma açık parklarda
kesim yapılamayacağı, konunun takibinin Belediye Başkanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve
Sağl* Müdiirlüğtince yapılmasına,

9- Kurban kesim yerlerine gelecek kişi sayısıntn mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacıyla hisse
sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesi için teşvik edilmesine,

10- Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi yapmasına
müsaade edilmemesine, kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en fazla 3 (üç) kişinin maske
ve 1,5 metrelik mesafe kurallanna uyarak parçalama işlemini yapmasına müsaade edilmesine,

ll- Mezbahane dışında kendi bahçelerinde kesim yapanların Kurban atıklarını gömmeleri veya
poşetleyerek belediyenin çöp bidonlanna koymaları. Mezbahanedeki atıkların ise Belediye görevlilerince
ahnmasına, çöp bidonlarına atılan atıkların ise Bayram boyunca belli aralıklarla alınmasına, atıkların
kesinlikle dere kenarlarına, dere içlerine ve içme sulu kaynaklarına yakın yerlere atılmamasına,

12- Özdı Kurban kesim yeri hazırlayan ve İlçe Komisyonlarına izin için başıı:ran şahısların kesim
yerlerinin kurulacak ekip tarafından kontrolleri yapılarak uygun bulunanlaa Diyanet İşleri Başkanlığının
2020 yıJıı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin l6. Maddesi gereğince izin verilmesine.

13_ Kurban kesimi yapan kasaplann yanına isteyenler için bir din görevlisi ve bir veteriner hekimin
görevlendirilmesine,

14- Kesilen kurbanlann küpeli hayvanlardan olmasına, kesim sonunda küpelerinin Ilçe Tanm ve Orman
Müdürlüğiine ve mahalle muhtarlarına teslim edilmesine,

15- Komisyon kararlarının Belediye hoparlöründen bayramdan 3 gün önce başlayarak belli aralıklarla
bayrama kadar her gtln, İlçe Müftülüğü tarafından da Cuma ve Bayram günü vaaz ve hutbelerde
dulı.ırulmasına, aynca alınan kararlann muhtarlar aracıhğıyla halka duyurulması ve kararların

çoğaltılarak kamu kurumlarına ve halkın kolaylıkla görebileceği yerlere asılmasına,

16- İlçe Komisyonlannca kurban kesim yerlerinde İslami usullere göre kurban kesim esaslarını belirten

bir levhanın uygun mekinlara asılmasına.

17- 2020 yıh Kurban Hizmetleri Tebliğinin ilgili maddelerinde belirtildiği üzere kesim yapacak

görevlilerin sağlık sorunu olmayan kişilerden seçilmesine, Kurban kesim yerlerinde, görev alacak kesim
elamanlannm ehil olduğuna dair belge ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince Kurban Kesim Elemanı
Yetiştirme ve Geliştirme kurslarında eğitim alan kişiler tarafından yapılmasına.

18- Kurban Hizmetleri'nin D.İ.B.'nca yürütülmesine dair yönetmelik gereğince Kurban Kesim yerlerinde

görevlendirilen personele (kasap, kasap yardımcısı, veteriner hekim, din görevlisi) ödenecek günlük

ücretlerin İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunca belirlenmesine.

19- Bu komisyon kararında belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak da 2610612020 tarihli ve 31167 sayılı

tebliğ ile Resmi Gazetede yayımlanan 2020 yı],ı Kurban Hizmetleri tebliğinde belirtilen hükümlere

titizlikle ululmasına.

20- Karar Yönetmelik, Tebliğ, Kurul ve Komi
19. Maddesinde yer alan cezai işlemlerin uyg tna,

aykırı hareket edenler hakkında, tebliğin
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21- Kurban Kesim hizmetleri irtibat bürosu olarak Belediye Başkanlığının Alo 153 ve İlçe Tarım ve
orman Müdürlüğünün 671 30 07 no'lu telefonlarına ve Belediye Zabıta Amirinin 0549 563 21 38
numaralı telefonlarına müracaat etmelerine,

22- Kurban hırsızlığı ve deri hırsızlığı için Jandarma' nın 156, Emniyetin 155 numaralı telefonlarına
ihbar edilmesine,

23- Kurban Bayramını vatandaşlarımızın sağlıklı huzurlu bir şekilde geçirebilmeleri maksadıyla
Belediyeden Fatih ToPTAMIŞ, ilçe Müftütüğünden Emin GÜL. Ali SUNcUR ve Zereletlin ÖzrÜnr.
İlçe Toplum Sağhğı Müdürlüğünden Sağhk Memuru Özcan Mehmet ÖZrÜnr, İlçe Tarım ve Orman
Müdürlüğünden Veteriner Hekimler Recep TAHTAKIN, İbrahim KEREKLİ ve Fatih Muhammed
EREN'in görevlendirilmesine,

24- Alınan kararların gereği yerine getirilmek üzere ilgili birimlere tebliğ edilmesine karar verilmiştir.
22.07.2020
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(2020 yılı Kale İlçe Kurban Hizmetleri Komisyon Kararı 4 sayfadan ibarettir.)


