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Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yüı,ütülmesine Dair Yönetmelik' in 9.
Maddesi, 191061202I tarihli ve 31516 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ gereği
05107l202I taı,ihli ve 1430030 sayılı Olur iie oluşturulan Komisyonumuz, 05107l202I tarilıinde,
saat 13:30;de Şarkikaraağaç Kaymakamı Onur YiLMAZER başkanlığında, Kayınakamlık toplantı
odasında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

1- Çiçekpınar yolu üzerindeki "Hayvan Pazarl"nın "Kurban Satış Yeıi" olarak talrsis
edilııesine, bunun içiır Belediye Başkanlığı'nrn gerekli tedbirleri almasına, I(urban kesiın
yeri olarak İlçe Eeiediyesine ait mezbahane ]/e Sacit Ateş Kur'an Kursu kuı,ban kesinı
yerinin Kurban Bayramının 1. 2. ve 3. günlerinde kurban kesimi içiır hazır
bulundurulmaslna, Söz konusu kurban satış ve kesim yerinin ilgili komisyon üyesi
kuruluşların web sitesinde yayınlanmasına,

2- Kurbaır satış ve kesim yerlerinde COVİD-19 salgını sebebiyle insan ve çevre sağlığı ile
lıayvan haklarıııa uygun şekiide düzenlenmesinin Belediye Başkanlığı'nca sağlanmaslna,

3- I(ulban kesim yerlerinin işletmecileri / sorumluları I9l07l202I Arefe günü Kulban
bayraınının birinci günü için oluşturulan randevü bilgisini; 20 Temmuz 2021 taı,ihiııde,
bayramın ikinci güırü için oiuşturulaır raııdevü bilgisini; 21 Temmuz 202I tarilriırde ,

bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevü bilgisinin Ilçe Kurban lrizmetleri
I(omisyoııı-ına bildirilırresine

4- Kurbanlık hayvan satış yerine getirilen kurbanlık hayvanların Tarım ve Orman ilçe
Müdürlüğü'niin görevlendireceği bir Veterinerce gerekli kontrollerinin yapılmasının
sağlanrnasına, I(urban satış ve kesiın yerlerinde COVİD-19 salgını sebebiyle ağızve burı_ın
kapatılacak şekilde nraske takılmasi, aynca 1,5 metre mesafe korunacak ve tokalaşma
yapılmayacaktıl. Tüm giriş ve çikışlarda el antiseptiği bulundurulacaktır. Flayvan satış
alanında 8 ınetre bir kişi düşecek şekilde kontrollü insan giriş çıkışı yapılacaktır
Gitiş ve çikışlara 19 dan kolunma önlenıleri tebelaları asılacaktır. Girişlerde
vatandaşın ateşi ölçülerek
Kurban kesiın yerleriırde

3B 0C üzerinde olanların girişine izin verilmeyecektir

olmayaıılara keSinr yaptırılmaınası, bunun yanında Halk Eğitim Müdürlüğüyle koordiııeli
o larak yeni kursların b.çılmasının s ağlanması.

6- Kurbanhk hayvanlar kesiıır yerine götürülürken, araca biırdirilirken, indirilirken ve kesiiirken
eziyel edilmemesi , eiiyet edenlerin tespit edilııresi halinde bu tebiiğin 19. Maddesinde ifade
edilen ceza\ar|a teczly e edilmesine,

] - Kurban olınası dinen sakıncalı olan hayvanlaıln üreticiler tarafindan, kurban satış yerleriııe
getirilmerire§i duyılrularak, kurbanla ilgili bilgilendirme çalışmalarına devam edilmesi;
özellikle yaaz ve $utbelerde korıunun dini ve sosyal boyutunun anlatılmaya devaın
edilmesine, (bu koııuda komisyon üyeleri kurum ve krıruluşlarla diır görevlileri aktif ro1
üstleneceklerdir), 

,

B- VekAletle klırban kesim organizasyonlaı,ı yapan kuıuluşlara kurbaır kesiıııi için vekAlet veren
vatandaŞlaı'ın vekAletini dini hassasiyetlere uygun bir şekilde veı,mesinin temin edilmesini
sağlayacak çalışmaların yapılmaslna ve "kesimsiz kurban" diye bir ibadetin olmadığı
konusunda bilgilendirme çalışmalarına devam edilmesine )

5- kurs belgesi alınış ehil kasapların bulundurulması ve kurs belgesi

e kurbaniıkların kesiminden tüketiıne kadaı, geçen
vb. konularda halkımızi aydınlatma çalı şmal alına

9- Hayvaniaı,dan insanlara geçen hastalıklar il
saflıalarda çevre ve sağlık şartlaı.ının önemi
devam edilmesine,

i0- Hayvanların pazaı,larda ve özeilikle satılanrayanlarıır dönüşlerinde bulaşıcı hastaiıkiar
yöıründen bir risk için gerekli tedbil Veteriner sağlık raporları,
kulak küpeleri, büyükb aş hayvanlarııı nakil belgeleriııiı-ı

edilırıesine,
pasapo

rqq



1 1- İl ve ilÇeler arası kurbanlık olarak sevk edilecek sığır cinsi hayvanlar için pasaport, koyun ve
keÇi türil hayvanlar için nakii belgesi, iller arası hareketlerinde ise Veteriner Sağlık Raporlan,
kontrol edilecek; sadece belgeleri tam olanların girişine müsaade edilecektir. Yönetmelikte
beliıtildiği şekilde küpelenerek kayıt altına alınmamış hayvanlann pazara girişine müsaade
ediimeyecektir.

12-IlÇe iÇinde ve dışında hayvan nakli yapan araçların insan ve hayvan sağlığı ve güvenliği
aÇısından belediye zabıta ekiplerince kontrolleri ile güvenlik güçlerince kaçak hayvan
hareketieı'ine karşı düzenlenen yol kontrol ve denetimlerinin saylslrun artınlmasrna,

13-Mevcut uygulamanın etkinliği artırılıp Polis, Jandarma, Beiediye Zabıtası ve Taı1m ve
Oılnan İlçe Mtldılrlüğünden biı, grupla belgesiz ve sağlık şaıtiarı uygun olmayan hayvan
nakillerin engellenmesine,

14- Kurban edilen hayvanların kulak küpe ve pasaportlarının toplanarak veri tabanınclan dtişümü
yapılabilmesi için Tanm ve Orman İiçe Mtldürlüğünce mahalle ve köy muhtarları ile
bilgileııdirme toplantısı yapılmasına ve muhtarlaruyazılı tebiigat verilmesine,

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

16- Sokak ortasında olumsuz görüntüler oluştuı,acak şekilde kurban kesimine izin veı,ilınemesine,
bunun için, İlçe Jandarma Komutaıılığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tanm ve Orman İlçe
Müdüriüğü ve Belediye Başkanlıklarınca gerekli kontrollerin yapılmasının sağlaıımaslna.
Aykırı haı,eket edenlerin bu tebliğde öngörülen ceza|arIa lecziye edilmesine,

17-Kı-ırban kesiın günlerinde ve kurban kesim yerlerinde Müftülükçe Din Görevlileriniır hazır
bı-ılunduruhnaslna,

18- I(esilen sığır cinsi hayvanlara ait kulak küpe ve pasaportların komisyonumuzca belirlenen
kişiler, koınisyon yerindeki görevlileı,, muhtarlar, din görevlileri, belediye zabıta görevlileri
aracılığı ile veya doğrudan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüze teslim edilmesine,

19-202| yılı için Kurban kesim ücretinin, kesim ücreti ve tesisten yaralanma dahil büyükbaş
400,00 TL, I(üçükbaş 100,00 TL olarak beiirlenmesine,

20- Ayrıca yukarıdaki zikredilen görevliler vasıtasıyla Kurban kesilen büyükbaş ve ktiçükbaş
hayvaııların saylsnln Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne bildirilmesine,

2i-I(urbaıı hizmetlerinin denetlenmesi Güvenlik ve Koiluk Güçleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü,
Müftülük, Beiediye,'Tarım ve Orınan İlçe Müdürlüğüne ve Türkiye Diyanet Vakfı
ekipierince yapılmasına,

22-I{onu ile ilgili diğer işlyg işlemlerin yürütülmesi konusunda"202I Yıh Kurban Hizmetleı,inin
Uygrılanmasına Dair Tebliğ" hükümlerine göre hareket edilmesine,

23- Aırılan bu kararlarln uygun vasıtalarla halka duyurulmasına,
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