
KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU 

KARAR NO  : 1 

KARAR TARİHİ : 25.07.2019 

KONUSU  : 2019 Yılı Kurban Hizmetleri 

BaĢkan Turgutlu Kaymakamı Sn. Uğur TURAN ve üyeler Ahmetli Müftüsü/Ġlçe Müftüsü 

Vekili Mehmet TÜFEKÇĠOĞLU, Manisa BüyükĢehir Belediyesi Muhtarlık ĠĢleri Turgutlu 

Ġlçesi Sorumlu ġube Müdürü Ramazan Hakan ULAK, Turgutlu Belediye BaĢkan Yardımcısı 

Fırat HONAZ, Ġlçe Sağlık Müdürü Dr. Bilgehan HASYĠĞĠT, Ġlçe Tarım ve Orman Müdürü 

Musa ÇALLI, ve Türkiye Diyanet Vakfı Turgutlu ġubesi Temsilcisi Levent SARIKAYA’dan 

oluĢan Kurban Hizmetleri Komisyonu; 25.07.2019 PerĢembe günü saat 11.30 da Kaymakamlık 

Toplantı Salonunda toplanmıĢ ve aĢağıdaki kararları almıĢtır: 

1. 18.08.2002 tarihli ve 24850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kurban  Hizmetlerinin  

Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik” ile 05.07.2019 tarih ve 

30822 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin 

Uygulanmasına Dair Tebliğ”in, bütün kamu kurum ve kuruluĢlarınca personeline tebliği 

sağlanarak, kamu kurum ve kuruluĢlarının üzerine düĢen sorumlulukları, kendi 

mevzuatlarına uygun olarak, yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almalarına; 

2. Ġlçeye kurbanlık hayvan giriĢ ve çıkıĢlarına 28.07.2019 tarihinden itibaren izin verilmesine; 

 

3. Kurban alırken dikkat edilmesi gereken konuları ihtiva eden Ek-1 de yer alan bilgiler din 

görevlilerince vaaz, hutbe, mahalli radyo ve televizyon programları, basın-yayın 

organları aracılığı ile vatandaşlarımıza duyurulacaktır. Müftülüklerin web sitelerinde 

yayınlanacaktır. 
 

4. Ek-1 ve Ek-2’nin A4 kâğıdı boyutunda çıktısı alınarak cami ilân panoları ile 

kurbanlık hayvan satış ve kurban kesim yerlerine asılmak ve astırılmak suretiyle 

ilgililer bilgilendirilecektir. Söz konusu bilgilendirme vekâletle kurban kesim 

organizasyonu yapan kiĢi, dernek ve vakıflarla mülkünde kurbanlık hayvan satıĢı kurban 

kesimi yapan üreticilere de yapılacaktır. 
 

5. Hayvan satıĢ yeri olarak:   

      KoĢukırı Mevkiindeki Belediye ÇarĢısı Yanındaki boĢ alanın belirlenmesine; 

6. Kurbanlık hayvan satıĢ yerlerinde, yer tahsisi yapılmadan önce kulak küpesi, il dıĢından 

gelen hayvanlar için Veteriner Sağlık Raporu, il içinden gelen hayvanlarda ise pasaport 

kontrolü yapılmasına;  

7. Hayvan satıĢ yerinde, Belediye BaĢkanlığınca gerekli tedbirlerin alınarak, hayvan sağlığı, 

çevrenin korunması, kamu sağlığı ve kamu güvenliğine iliĢkin denetimlerin Ġlçe Tarım ve 

Orman Müdürlüğü, Ġlçe Sağlık Müdürlüğü, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediye 

BaĢkanlığınca sağlanmasına; gerekli görülecek tedbirlerin Belediye BaĢkanlığınca 

alınmasına;  

8. Turgutlu Belediye BaĢkanlığınca; kurbanlık hayvan satıĢ yerlerinin ilgili tebliğ 

doğrultusunda etrafı çevrili, hayvan giriĢ ve çıkıĢlarının kontrol edilebileceği, yetiĢtirici, 

satıcı ve diğer vatandaĢların sosyal ihtiyaçlarını karĢılayabilecek (su, tuvalet, kapalı oturma 

yeri ve benzeri) Ģekilde hazırlanmasına, sosyal ihtiyaçların karĢılanacağı Ģartları taĢımayan 

yerlere satıĢ yeri izni verilmemesine;  



9. 28.07.2019-14.08.2019 tarihleri arasında, Ġlçe Jandarma Komutanlığı, Ġlçe Emniyet 

Müdürlüğü ve Ġlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluĢturulacak ekipler tarafından, ilçe 

giriĢ ve çıkıĢlarında, “hayvan sevk ve kontrol” denetimlerinin sıklaĢtırılmasına; belgesiz 

hayvan hareketlerinin engellenmesine; 

10. Veteriner Sağlık Raporu düzenlenmeden önce resmi veteriner hekimlerce kurbanlık 

hayvanların muayene ve kontrolleri yapılarak sadece sağlıklı hayvanların sevklerine 

müsaade edilir. Satılmayan hayvanların geri dönüĢlerinde veteriner sağlık raporu alınması 

hususunda yetiĢtiriciler bilgilendirilir. BulaĢıcı hastalığa yakalanmıĢ veya hastalıktan 

Ģüpheli hayvanlara 11.06.2010 tarihli ve 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, 

Gıda ve Yem Kanunu” ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve talimatların ilgili 

hükümlerine göre iĢlem yapılır;  

11. Turgutlu Ġlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce alınan tedbirler uyarınca, sevk öncesinde 

hayvanları klinik muayenesi yapılır, muayenede hayvan hastalığı varlığı ya da Ģüphesi 

bulunmaması, sevk oldukları ve sevk edilecekleri yerin hayvan hastalığı Ģüphesi ya da 

mihrakı nedeniyle oluĢturulmuĢ koruma ve gözetim bölgesi olmaması durumunda, 

hayvanların sevkine müsaade edilir; 

12. Kurban satıĢ yeri görevlileri tarafından yapılacak kontrollerde belgesiz, sağlık durumu iyi 

olmayan, kurban vasfı taĢımayan hayvanlar kurban satıĢ yerine alınmayacak ve satıĢına izin 

verilmeyecektir. Aykırı durumlarda yasal iĢlem baĢlatılacağına iliĢkin, çadır ya da padokları 

kiralama yetkisine sahip kurban satıĢ yeri yetkilileri tarafından hayvan sahibi ya da çadır 

sahibinden “Kurban Satış Yeri Taahhütnamesi” Ek-4 alınarak arşivlenecektir. Yapılan 

denetimlerde kurban olmaya uygun olmayan hayvanlar olduğu tespit edilirse ilgili 

hayvanlar (X) iĢaretiyle iĢaretlenecektir. Kurban satıĢ yerinin muhtelif yerlerine (X) iĢareti 

olan hayvanların kurban olmaya uygun olmadığına dair bilgilendirme afiĢleri asılacaktır. 

13. Kurban Kesim Yerleri olarak: 

a) Pazartesi Kapalı Pazar Yeri b) Selvilitepe Kapalı Pazar Yeri 

c) Cumartesi Kapalı Pazar Yeri d) Ergenekon Mah. Kapalı Pazar Yeri 

e) Ġbrahimci Parkı f) Belediye Temizlik ĠĢleri ġantiyesi 

g) Turgutlu Kasaba Et Mezbahası Kesim Yeri h) Ġmam Hatip Lisesi Bahçesi Kesim Yeri 

 

Yukarıdaki tabloda yer alan mekânların Kurban kesim yerleri olarak belirlenmesine; 

tabloda adı geçen yerlerin ihtiyacı karĢılayamaması halinde, Turgutlu Belediyesince yeni 

kurban kesim yerleri belirlenmesine ve yeni yerlerin, Turgutlu Müftülüğüne bildirilmesine; 

14. Ġstenmesi halinde Belediyece;  

a) BüyükbaĢ hayvanlar için 350,00 TL, 
      b) KüçükbaĢ hayvanlar için 75,00 TL’den fazla olmamak üzere ücret alınmasına, 

15. 13. maddede belirtilen kesim yerleri dıĢında kurban kesiminin yasaklanmasına; kırsal 

alanlarda ve belirlenmiĢ kesim yeri bulunmayan yerlerde ise cadde, sokak ve parka 

bakmamak kaydıyla vatandaĢların kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye 

zarar vermeyecek Ģekilde, ehil kiĢilerce kurbanlarını kesebileceklerine; 

 



16. Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimlerinin 

yapılamayacağı ile kesilen hayvanlara ait hastalıklı organların, kesim sırasında oluĢan 

atıkların, kist hidatik riskine karĢı kesilen hayvanların karaciğer ve akciğerlerinin kesinlikle 

evcil ve yabani hayvanlara verilmeyeceğinin; bu atıkların hayvanların çıkaramayacağı 

derinlikte çukurlara gömülerek bertaraf edilmesi gerektiğinin vatandaĢlara tebliğine;  

17. Turgutlu Belediye BaĢkanlığınca; kurban satıĢ ve kesim yerlerinde görüntü kirliliği 

oluĢmaması için alınacak tedbirlerle birlikte kurban kesim yerlerinin genel sağlık Ģartlarına 

uygunluğunun, dezenfekte edilebilirliğinin, tazyikli suyla yıkama imkânının, zemininde su 

biriktirmeyen Ģartların ve insanların sosyal ihtiyaçlarını karĢılayacak koĢulların 

sağlanmasına; kurban kesim yerlerinden kaynaklanacak atık suların doğrudan alıcı ortama 

verilmesini engelleyici tedbirler ile kurban kesim yerlerinde kesilen hayvanların deri ve 

sakatatlarının zayi olmadan amacına matuf bir Ģekilde değerlendirilmesi hususunda gerekli 

tedbirleri almasına; kurban satıĢ ve kesim yerlerinde çevre kirliliğini önleyici tedbirleri de 

içeren bir yönetim planı hazırlayarak uygulamaya koymasına; 

18. Turgutlu Belediye BaĢkanlığınca, hayvan satıĢ ve kurban kesim yerlerinin günlük olarak 

temizlenmesi ve atıkların alınmasının sağlanmasına; 

19. Ġlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Turgutlu Belediye BaĢkanlığınca kendi görev 

sahalarına giren ve “Kurban Hizmetleri Komisyonunca” belirlenen kurbanlık hayvan satıĢ 

ve kesim yerlerinde kurbanlık hayvanların belge ve sağlık kontrollerinin yapılması için 

yeterli sayıda veteriner hekim ve araç görevlendirilmesine; 

Kurban kesmek isteyen vatandaĢlarımızın kurbanlarını dini hükümlere, sağlık Ģartlarına, 

hayvan refahına ve çevre temizliğine uygun olarak bizzat kesmelerine veya vekâlet yoluyla 

kestirmelerine yardımcı olmalarına ve yetkili kurumlarca kesim yerlerinde yeteri kadar din 

görevlisi, güvenlik görevlisi, kasap ve yardımcı personel bulundurulmasına, 

20. Ġlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce, “Kesim Elemanı YetiĢtirme ve GeliĢtirme 

Kursları” düzenlenecektir. Kurban kesim elemanı olarak görev almak isteyenlerin bu 

kurslara katılarak gerekli eğitimi aldıktan sonra “Kurs Bitirme Belgesi” almaları 

sağlanacaktır. Ayrıca, bu kurslara kurbanlarını kendileri kesecek olanların da katılmaları 

teĢvik edilecek ve kursların ilgi görmesi için etkili çalıĢmalar yapılmasına, 

21. Turgutlu Müftülüğünce, kurbanlık satıĢ ve kesim yerlerinde görev yapacak resmi görevliler 

için tanıtıcı “Görevli Kimlik Kartı” ve “Kesim Elemanı Kimlik Kartı” düzenlenmesine; 

22. Ġlçe Sağlık Müdürlüğünce; kurban kesim yerlerinde, “Kasaplık Belgesi” veya Kesim 

Elemanı YetiĢtirme ve GeliĢtirme Kurslarından alınmıĢ “Kurs Bitirme Belgesi” olanların 

portör muayene ve kontrollerinin sağlanmasına;  

23. Bütün Kurban SatıĢ ve Kurban Kesim yerlerinde gerekli denetimleri yapmak üzere; 

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden Veteriner Hekimler, Mustafa Kemal ALINGAN, 

Berk OMAYLAR, Halil Ġbrahim AKBULUT, Süleyman NAL, Sinan UĞUR, Okan 

YILMAZ, Fatih AYHAN, AyĢe Oya AKDENĠZ, Hakan AKDENĠZ, Ġrfan GÖÇER, 

Mustafa ÖZSEMERCĠ, Veteriner Sağlık Teknikerleri Ġbrahim AK ve Mahir YĠĞĠT’in; 

İlçe Sağlık Müdürlüğünden Çevre Sağlığı Teknisyeni Ġbrahim GEDĠZLĠ, Murat 

KARAKAFA, Hikmet GÜRBÜZ ile Çevre Sağlığı Teknikeri ġemen AKSÖZEK 

dönüĢümlü olarak,  

Turgutlu Belediyesinden belirlenecek yeteri kadar zabıta personelinin;  



İlçe Müftülüğünden Dini Konularda rehberlik yapmak üzere Ġmam-Hatipler Ġbrahim 

KAN, Asım ÖĞÜT, Ahmet Ali AKARSU, Mehmet Baki EYÜPOĞLU, Ali BAġOL, Nezir 

ÇEHT, Yusuf YURTTAġ, Musa AYGÜN ile Müezzin-Kayyımlar Bekir ELMAS, Hüseyin 

ÖZKUTLU, Ramazan AKKUġ, Adem ACAR, Mahmut GÜLTEN, Ömer SEZER, Veli 

ERCAN, Yasin MORALI’nın dönüĢümlü olarak görevlendirilmesine; 

Kurban Kesim Elemanı olarak; Tahsin SELVĠ, Muharrem KULAN, Neki ÇALIġKAN, 

Tuncay ARSLAN, Ġsmail AYGEN, Ramazan BĠLGĠÇ, Ali Ġhsan DOĞRUÇEKER, Ali 

HOġÇA KAL, Ġsmail DUMLUPINAR, Zafer DURUR, Bilal ÖZCAN, Hasan EREN, Akif 

KURTVURAN, Oğuz KULAN, Tayfun ÇALIġKAN, Ġbrahim DEMĠRAY, Hasan Hüseyin 

DEMĠRAY, Sadettin ÖNKOL, Nesim KARABULUT, Ali UZAKYOL, Selim 

ZEYTĠNCĠLER, Bayram CAN, Halil SINGAR, Ġlyas ARSLAN, Hamdullah GEZEN, 

Mehmet BALABAN, Veli YURDAKUL, Mehmet Emin ÇAKIR, Hüseyin UYSAL, Yüksel 

KIZILKAYA, Onur KIZILKAYA, Yakup KILIÇ, Ali ÇAKI, Selim ÇANCI, Ġsmail 

DEMĠR, Mehmet ġENCANDAN, BarıĢ ERCAN, Mehmet ÖZDEMĠR ve Erkan BĠRĠġ’in 

görevlendirilmesine; 

Zabıta Memurları olarak; Ġsmigüzel YILDIZLAR, Abdullah UYSAL, Uğur ÖZDAMAR, 

Abdullah YILMAZSAVRAN, Mustafa ġAHAN ve M. Ali GÜLER’in görevlendirilmesine;  

Denetim Komisyonu olarak; Ahmetli Ġlçe Müftüsü/Ġlçe Müftüsü V. Mehmet 

TÜFEKÇĠOĞLU, Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan KIZIL, Ġlçe Sağlık Müdürü 

Dr. Bilgehan HASYĠĞĠT, Ġlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Personeli Veteriner Hekim 

Sinan UĞUR ve Türkiye Diyanet Vakfı Turgutlu ġubesi Temsilcisi Levent 

SARIKAYA’nın görevlendirilmesine; 

24. Ġhtiyaç halinde, kesilen kurban etlerinin sahiplerine ulaĢtırılmasını sağlamak üzere; 

Turgutlu Belediyesince yeteri kadar aracın görevlendirilmesine; 

25. Kurban olarak satın alınacak hayvanların sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu/hayvan 

pasaportu/nakil belgesi olan, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen koruyucu aĢıları 

yapılmıĢ ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesinin sağlanmasına. 

Gebe ve damızlık değeri yüksek diĢi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin 

önlenmesinin, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek ve yaĢını 

doldurmuĢ olanların tercih edilmesi gerektiğinin vatandaĢlarımıza hatırlatılmasının 

sağlanmasına; 

26. Ġlçe Jandarma Komutanlığı ve Ġlçe Emniyet Müdürlüğünce; bayram günlerinde trafikte 

oluĢabilecek yoğunluk dikkate alınarak özellikle kurban satıĢ ve kurban kesim yeri 

güzergâhlarına ulaĢımı kolaylaĢtıracak tedbirlerin alınmasına; 

27. Kurban satıĢ yerlerinde sığır cinsi hayvan satıĢlarında, satıcının kurbanlık olarak sattığı 

hayvanların pasaportlarını ve kurbanlık olarak kesilen büyükbaĢ ve küçükbaĢ hayvanların 

kulak küpelerini ilgili mahalle muhtarlarının 7 (yedi) gün içinde Ġlçe Tarım ve Orman 

Müdürlüğüne teslim etmesi gerektiğinin Mahalle Muhtarlarına tebliğine; 

28. Ġlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce; komisyonun belirlediği yerler dıĢında ve kırsal 

alanlarda kesilecek kurbanlıkların kulak küpeleri ve pasaportlarının toplanarak teslim 

edilmelerinin sağlanabilmesi için mahalle muhtarları ile bir bilgilendirme toplantısı 

düzenlenmesine ve bu konuda muhtarlara yazılı tebligatta bulunulmasına; 

29. Kesim yerlerine götürülürken, araca bindirilirken, araçtan indirilirken ve kesilirken 

kurbanlık hayvanlara eziyet edenlere, 05.07.2019 tarihli ve 30822 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan “2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ”in 19 uncu 

maddesinde belirtilen cezalar uygulanır. 



30. 18.08.2002 tarihli ve 24850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kurban  Hizmetlerinin  

Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik” ile 05.07.2019 tarihli ve 

30822 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin 

Uygulanmasına Dair Tebliğ” ve bu Komisyon kararlarına aykırı hareket edenler hakkında 

ilgili mevzuat çerçevesinde cezai iĢlemlerin uygulanacağının ilgililere tebliğine; 

31. Kurbanlık Hayvan SatıĢ yerinde görev alacak olan Belediye Yetkilileri ile Ġlçe Tarım ve 

Orman Müdürlüğünde toplantı yapılmasına; 

32. Turgutlu Belediyesince Kurbanlık Hayvan SatıĢ Yerlerinde yer verilen her bir kotraya, 

üzerinde hayvan sahibinin adı, iĢletme numarası, hayvanların nereden geldiğinin yazıldığı 

tanıtıcı levha takılmasına; 

33. Komisyon Kararlarında hüküm bulunmayan hallerde 05.07.2019 tarihli ve 30822 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan “2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair 

Tebliğ”e riayet edilmesine; 

 
Karar verilmiĢtir. 25.07.2019 
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