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Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik' in 9.
Maddesi, 2610612020 tarihli ve 31167 sayıh Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ gereği
0610712020 tarihli ve 461376 sayılı Olur ile oluşturulan Komisyonumuz, 0610712020 tarihinde,
saat 15: 00'de Şarkikaraağaç Kaymakam Onur YILMAZER başkanlığında, Kaymakamlık toplantı
odasında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

l- Çiçekpınar yolu üzerindeki "Hayvan Pazarı"rıın "Kurban Satış Yeri" olarak tahsis
edilmesine, bunun için Belediye Başkanlığı'nın gerekli tedbirleri almasına, Kurban kesim
yeri olarak İlçe Belediyesine ait mezbahane, Sacit Ateş Kur'an Kursu, Alize ET, Ramazan
OK, Emre UĞUR, İbrahim GEDİK, Mustafa Ati KARAASLAN, Selçuk GEDİK, Selçuk
YILMAZ ve Nazif SÜSlÜ'ye ait mekanlardaki kurban kesim yerlerinin Kurban Bayramının
|, 2. ve 3. günlerinde kurban kesimi için hazır bulundurulmasına, Söz konusu kurban satış ve
kesim yerinin ilgili komisyon üyesi kuruluşların web sitesinde yayınlanmasına,

2- Kurban sattş ve kesim yerlerinde COVİD-I9 salgını sebebiyle insan ve çevre sağlığı ile
hayvan haklarına uygun şekilde düzenlenmesinin Belediye Başkanlığı'nca sağlanmasına,

3- Kurban kesim yerlerinin işletmecileri / sorumluları 3010712020 Arefe gilnü Kurban
bayramının birinci gtlnü için oluşturulan randevü bilgisini; 31 temmuz 2020 tarihinde,
bayramın ikinci günü için oluşturulan randevü bilgisini; 1 Ağustos 2020 tarihinde , bayramın
üçiincü gtinü için oluşturulan randevü bilgisinin İlçe Kurban hizmetleri Komisyonuna
bildirilmesine

4- Kurbanlık hayvan satış yerine getirilen kurbanlık hayvanların Tarım ve Orman İlçe
Müdtirlüğü'nün görevlendireceği bir Veterinerce gerekli kontrollerinin yapılmasının
sağlanmasına, Kurban satlş ve kesim yerlerinde COVİD-I9 salgını sebebiyle ağız ve burun
kapatılacak şekilde maske takılması, ayrrca 1,5 metre mesafe korunacak ve tokalaşma
yapılmayacaktır. Tüm giriş ve çıkışlarda el antiseptiği bulundurulacaktır. Hayvan satış
alanında 8 metre kareye bir kişi düşecek şekilde kontrollü insan giriş çıkışı yapılacaktır,
Giriş ve çıkışlara COVİD-l9 dan korunma önlemleri tebelaları asılacaktır. Girişlerde
vatandaşın ateşi ölçülerek 38 0C tizerinde olanların girişine izin verilmeyecektir.

5- Kurban kesim yerlerinde kurs belgesi almış ehil kasapların bulundurulması ve kurs belgesi
olmayanlara kesim yaptırılmaması, bunun yanında Halk Eğitim Müdürlüğüyle koordineli
olarak yeni kursların açılmasının sağlanması.

6- Kurbanlık hayvanlar kesim yerine göti.irülürken, araca bindirilirken, indirilirken ve kesilirken
eziyet edilmemesi, eziyet edenlerin tespit edilmesi halinde bu tebliğin 19. Maddesinde ifade
edi len cezalar|a tecziy e edilme sine,

7- Kurban olması dinen sakıncalı olan hayvan]arın üreticiler tarafından, kurban satış yerlerine
getirilmemesi duyurularak, kurbanla ilgili bilgilendirme çalışmalarına devam edilmesi;
özellikle vaaz ve hutbelerde konunun dini ve sosyal boyutunun anlatılmaya devam
edilmesine, (bu konuda komisyon üyeleri kurum ve kuruluşlarla din görevlileri aktif rol
üstleneceklerdir),

8- Vekdletle kurban kesim organizasyonları yapan kuruluşlara kurban kesimi için vekAlet veren
vatandaşların vekiletini dini hassasiyetlere uygun bir şekilde vermesinin temin edilmesini
sağlayacak çalışmaların yapılmasma ve "kesimsiz kurban" diye bir ibadetin olmadığı
konusunda bilgilendirme çalışmalanna devam edilmesine,

9- Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar ile kurbanlıkların kesiminden tüketime kadar geçen
safhalarda çevre ve sağlık şartlarının önemi vb. konularda halkımızı aydınlatma çalışmalarına
devam edilmesine,

10-Hayvanların pazarlarda ve özellikle satılamayanların geri dönüşlerinde bulaşıcı hastalıklar
yönünden bir risk taşımaması için gerekli tedbirlerin alınmasına, Veteriner sağlık raporları,
kulak küpeleri, büyükbaş hayvanların pasaportları, küçükbaş hayvanların nakil belgelerinin
kontrol edilmesine,



l l - İl ve ilçeler arası kurbanlık olarak sevk edilecek sığır cinsi hayvanlar için pasaport, koyun ve
keçi ttlrtl hayvanlar için nakil belgesi, iller arası hareketlerinde ise Veteriner Sağlık Raporları,
kontrol edilecek; sadece belgeleri tam olanların girişine müsaade edilecektir. Yönetmelikte
belirtildiği şekilde küpelenerek kayıt altına alınmamış hayvanların pazaru girişine müsaade
edilmeyecektir.

l2-İlçe içinde ve dışında hayvan nakli yapan araçların insan ve hayvan sağlığı ve güvenliği
açısından belediye zabıta ekiplerince kontrolleri ile güvenlik güçlerince kaçak hayvan
hareketlerine karşı düzenlenen yol kontrol ve denetimlerinin sayısının artırılmasrna,

l3-Mevcut uygulamanın etkinliği artırılıp Polis, Jandarma, Belediye Zabıtası ve Tarım ve
Orman İlçe Müdürlüğünden bir grupla belgesiz ve sağlık şartları uygun olmayan hayvan
nakillerin engellenmesine,

l4- Kurban edilen hayvanların kulak küpe ve pasaportlarının toplanarak veri tabanından düşümü
yapılabilmesi için Tarım ve Orman İlçe Müdürltlgtlnce mahalle ve köy muhtarları ile
bilgilendirme toplantısı yapılmasına ve mütarlarayazıllı tebligat verilmesine,

15- Kurban kesilen yerlerde ve öze| mülkünde kesen vatandaşların kestiği yerlerdeki
atıklar mutlaka toplanıp, dayanıklı ve ağzı kapalı poşetler içinde belediye temizlik
görevlilerine verilmesine,

16- Sokak ortasında olumsuz görüntüler oluşturacak şekilde kurban kesimine izin verilmemesine,
bunun için, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tarrm ve Orman İlçe
Müdürlüğü ve Belediye Başkanlıklarınca gerekli kontrollerin yapılmasının sağlanmasına.
Aykırı hareket edenlerin bu tebliğde öngörülen cezalar|atecziye edilmesine,

l7-Kurban kesim günlerinde ve kurban kesim yerlerinde Müftültikçe Din Görevlilerinin hazır
bulundurulmasına,

18- Kesilen sığır cinsi hayvanlara ait kulak küpe ve pasaportların komisyonumuzca belirlenen
kişiler, komisyon yerindeki görevliler, muhtarlar, din görevlileri, belediye zabıta görevlileri
aracılığı ile veya doğrudan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüze teslim edilmesine,

19-2020 yılı için Kurban kesim ücretinin, kesim ücreti ve tesisten yaralanma dahil büyükbaş
400.00 TL, Küçükbaş l00.00 TL olarak belirlenmesine,

20- Aytıca yukarıdaki zikredilen görevliler vasıtasıyla Kurban kesilen büyükbaş ve küçükbaş
hayvanların sayısnm Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne bildirilmesine,

2l-Kurban hizmetlerinin denetlenmesi Güvenlik ve Kolluk Güçleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü,
Müftülük, Belediye, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne ve Türkiye Diyanet Vakfi
ekiplerince yapılmasına,

22- Konu ile ilgili diğer iş ve işlemlerin yiirütülmesi konusunda"2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin
Uygulanmasına Dair Tebliğ" htiktimlerine göre hareket edilmesine,

23- Anılan bu kararlarm uygun vasıtalarla halka duyurulmasına,

Karar verilmiştir

Komisyon Başkanı

Onur YILMAZER
Kaymakam

üy"

Dr. Selman GÜMÜŞEL
Toplum Sağlığı Başkanı

üy"

İsa ÇARI(ACI
Belediye Başkanı

Hüseyin AYDIN
Tarım ve

üy.

Hasan AKSOY
İlçe Müftüsü

üy.

Ramazan YILDIRIM
TDV. Temsilcisi

üy.

Orman İlçe Müdürü


