KEÇİBORLU KAYMAK-AML|Ğ| 202| KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU
KARARLARI

İlçemiz "Kurban Hizmetleri Komisyonu 06107l202I taıihinde saat 16:00'da Kaymakamlık
Makamında Keçiborlu Kaymakamı Tahsin AKSU'nurrı Başkanhğınd4 Belediye Başkanı Yusuf Murat
PARLAK. İlçe Müftüsü Kemal BAL. İlçe SağIık M üdiirü Ramazan KOCA. İlçe Tarım ve Orman
Müdürü Aytaç YILMAZ, Milli Eğitim Müdürü M.Metin ÇELİK ve Türkiye Diyanet Vakfi Keçiborlu
Şube Temsilcisi Tahsin ÖNCÜ' nün iştirakiyle toplandı.
Kurban kesimiyle alakalı 191061202| tarihli ve 3 l516 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan
202l yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ gözden geçirildi.
2021 yılı Kurban Bayraml munasebetiyle dini amaçla ve ibadet maksadıyla kurban kesmek
isteyen vatandaşlann kurbanlannı dini hiikiimlere, sağhk şartlanna ve çevre temizliğine uygun olalak,
hayvana en az dcı verecek şekilde bizzat kesmelerine veya vekdlet yoluyla kestirmelerine yardımcı
olunması, kurbanlık hayvan sahlacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kiŞilerin
eğitilmesi ve bu konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirlerin alınması ile alakalı ilkelerin
düzenlenmesi amacıyla toplaııldı ve aşağıdaki kararlar alrnarak, sorumlu kurumlar belirlendi.
Buna göre;
Sıra

l

YAPILACAK FAALIYET

Resmi Gazetenin 79 Haziran 2021 tarihli ve 31516 sayülı 202l yılı Kurban
hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğde belirtilen iş ve işlemlerin yürütülmesi.

SORUMLU KURUM
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Köy Muhtarlükları
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Kurban bayramında ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatan daşlara,
konuyla ilgili dini hükümlerin ve kurbanlık olabilecek hayvanların vasıflarının
bildirilmesi.

Kurban ibadeti hakkında vaaz ve hutbelerde konunun dini ve sosyal bo)4rtu
üzerinde durulması, kurban hizmetle konusunda bilgilendjrme Ve eğitim
çalışmalaıı yapılması ve kurban kesiminin bayramın ilk üç günü yapılabi|eceği

Ilçe Müliülügü

ilçe Müftü]üğü

hususunun halkımıza anlatllması.
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Vekaletle kurban kesim organizasyonu yapan kuruiuşlara kurbanlık kesimi için
yek6let veren vatandaşln Vekaletini dini hassasiyete uygun bir şekilde vermesini
sağ|ayacak Ve "kesimsiz kurban" ibadetinin olmadığı hususunda bilgilendirme
yaptlacaktür. Kurban ibadetinin bir yardım toplama kampanyasl olmadüğl, kesimsiz

kurbanın veya kurban yerine yardım yapmanın kişiyi kurban borcundan
kurtarmayacağı, kurban ibadeti niyetiyle hayvanın etinin azami ölçüde ihtiyaç
sahipleline ulaştırllması, kurban kesiminde çeyre Ve sağlIk şart]arına riayet etmenin
gerekli olduğu da hatırlatllacaktır.

ilçe Müftülüğü
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gerçekleştirilecektiI.
tarafından kurbanlık
kulban olması dinen sakınca lı olan hayvanların üreti ciler
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ha}.van satlş yellerine getirilmemtsi gerektiği duyurulacaktır,
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ilçe Tanm ve orman Müdürlüğü

Kurbanlık hayvanlaıın yüklenmesi,
Salgın hastalıklar, Kurbanlık hayvan sevkleri,
," boşuüt,l.uş ile ilgili hususlar hakkında Diyanet işleri Başkanlığınca

ilçe Jandaİma Komutanlığı

;;;";;
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ilç9 Emniyet Müdürlüğü
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Kurban bayramü öncesin de kaçak hayvan haleketlerine

Belediye B§kanllklaİü

artırı]acaktür,
kontro] ve denetimlerinin sayısı

İlçe Emniyet Müdürlüğü

vasıtalarında yaralanma veya gereksiz
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İtçe Müftülüğü

Senir Belediye Başkanlığı

Köy Muhtaİ]ükları

Cadde, sokak ve park gibi kamu a]anlarında kurbanlık hayvan

kesimleri

önlenecektir.

l3

Kurban kesim yerlerindeki atıkların, kan ve diğer organların herhangi bir çevre
kirliliğine sebep olmalarıntn engellenmesi için gerekli önlemler alınacaktır.
Kesilen hayvanlaıa ait hastalıkll oIganlar kesim sırasında oluşan atık ile özellikle
kist hidatik riskine karşı karaciğerler ve akciğerler kesinlikle kedi ve köpeklere
verilmeyecek, uygun şekilde hazırlanmış_ kedi ve köpekler taraftndan
çıkarılamayacak derinlikte çukurlara gömülerek imhası sağlanacaktıI.
Çevre ve halk sağlığını dikkate alacak şekilde kesim yerlerinde çevre temizliğinin
yaptırılması hususunda gerekli tedbirler alünacaktır.
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tarafından toptanarak ilçe Tarım Ve orman Müdürlüğüne teslim
edilen kuIak küpe Ve pasaportlarln imhası ve kayıtlarünın sistemden silinmesi

ilgili görevliler

Diyanet işleri Başkanlığlnca yayımlanan 202l

yılı Kurban

Belediye Başkanlık]arı

Köy Muhtaİlıklarl
ilçe sağlık Müdürlüğü

ilçe Taİtm ve orman Müdürlüğü

Hizmetlerinin

Uygulanmaslna Dair Tebliğin l3. maddesinde belirtildiği gibi tedbillerin alınması,

l5

Veteriner bulunmaması halinde kesim yerlerinde veteriner

hekimin

ilçe Tarım ve orman Müdürlüğü

bulunduruIması.

Belediye Başkanlıkları
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denetlenmesi
Çevre sağlüğ! koşullarına uyulup uyulmad!ğının

Ilçe Sağlık Müdür]üğü

l7

Acil durumlarda müdahale edebilecek bir sağiı k ekibinin bulundurulması

ilçe Sağlık Müdürlüğü

l8

Kurban satış ve kesim hizmetleri ile ilgili bilgilerin vatandaşlara hopar Iör ilanı ile

Belediye Ba§kanhkiarı

uygun aIalüklarla duyurulması

l9

Kesim yerlerinde din görevlisi bulun durulması
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almak
Kesim yerleri ve vatandaş]arın kendi bahçelerinde kesilen kurban at]klarını
ve genel çevre temizliğinj sağlamak için gezici ekipler oluşturulması,

ilçe Müftü]üğü
Belediye Başkanl ıklaı:

Köy Muhtarlüklarr
i]çe Emniyet Müdü.lüğü
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Kurban satış ve kesim yerlerinde güvenliğin temini

ilçe Jaıdarma Komutanlığı
Belediye Zabıta Memurlaı]
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Kesimhanelerde veya diğer yerlerde kesilen kurbanlıklaıın kulak küpeleri kesim
yerlerinde toplanıp; kesimhane sorumlulartnAa İlçe Tarlm ve orman Müdürlüğüne
teslim edilmesi.
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Yeterli müracaat olması halinde, kesim yerlerinde vatandaşlarün kurbanını usulüne
göre kesebilmeleri için, ilçe Halk Eğitim Merkezi ve Aso Müdürlüğü tanflndan

uygun görülecek tarihlerde "Kurban Kesim Elemanl Yetiştirme Kursu"

Belediye zabıta Memurlaİl

Köy ve mahalle MuhtarhklaJı
Din cörevlileri

İlçe

Milli Eğitim Müdü.lüğü

açllrnası ve konunun halkımlza duyurulmaSı,

Diyanet işleri Başkanlığının 202l yılı Kurban Hizmet]erinin Uygulanmasına Dair
Tebliğ, hassasiyetle uygulanacak, iIgili kurum ve kuruluşlar tarafından tetkik
24
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edilerek işlemler takip ediIecektir.

Kesim yerlerinde kesilen hayvanların deri ve sakatat]aıının zayi olmadan amacına
matuf biİ şekilde değerlendiıilmesi hususunda fiziksel veya diğer unsuılar
doğrulfusunda gerekli tedbider alınması ve kesim yerlerinde deıi ve sakatatların
toplanacağı özel mek6nlar oluşturulması;

iigili kurum

ve kuruluş]ar

Belediye Başkanlığ1

Kurban satış yerlerine, dinen Kurban olabilmesi için kurbanlık hayvanda bulunması
taştmayan hayvantarın sokulmaması, ayrüca küpesiz ve belgesiz
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!"r"k"n şurİlu.,n,

hayvan girişlerinin önlenmesi.

ile
Kesim yerlerinin, resmi ve Belediye veteriner hekimIeri, belediye zabıta ekipleri
yapılması,
ve
kontrollerinin
din görevlileri işbirliğinde etkin olarak denetlenmesi
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ilçe Tarüm ve orman Müdürlüğü
Belediye BaŞkaniığı

ilçe Taİım ve oİman Müdürlüğü

ilçe Müftülüğü
Belediye Başkanlığı

kesim
Kurbanlarını cadde. sokak, park. mey a.an ve 1,ol kenarlarında ve ilan edilen
Hayvanları
Kanunu,
yerleri dışında kesmek veya kestirmek suretiyle ÇeVIe
ye
Ko-.u Kununu, 5996 sayıll VeterineI Hizmetleri Bitki Sağlığl Gıda Yem
kanunIar
Kanunu, Kabahatler Kanunu'na aykırı davrananlar hakkında ilgili
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gereğince cezai işlem yapllacağlnün duyurulması,

hareket edenler
Karar, yönetmelik, tebliğ, kurul ve komisyon kararlarlna aykırı
Hizmetlerinin
yılı
Kurban
İşleri Başkanlığınca yayımlanan 2021

hakkınja Diyanet

uyguı-.uınu Dair Tebliğin 19, maddesinde belirtilen çezai
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işlemlerin

Belediye Başkanlıklaıı
ilçe Müftülüğü

Köy Muhtarlıklarr

Ilçe Müftülüğü

uygulanacağınln duyuru lması.
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tercih edilmesinin,
Kurban edilecek hayvanlarda, erkek ve kısır olanlannın
ve deriye zarar vermeyecek
kurbanlık hayvanların derilerinin usulüne uygun
ile bağırsakları temizlendikten sonıa tuzlamanın
ş"tİla. ytlrilİ."rinin ve derileri

ilçe Müftijlüğü

öneminin halka anlatılması,
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M add es

nd

maske kullanılması,
ü) Satış v€ kesim yerlerinde ağız ve bumu kapatacak şekilde
uyulmasl, satış ve
kural]arına
mesafe
eı az2 metre (4,5 adım) olacak şekilde fiziki
el antiseptiği
yerlerinin tüm girişlelinde ve içerisinde belirli mesafelerde

kesim

3l

bulundurulması ve gerekli tedbirlerin alınmast,

y) Hayvan satış alanında 8 metrekareye

l kişi (müşteri

ve satlÇü beraber) olacak

Belediye Başkanlüğı
ilçe sağlık Müdüİlüğü

şekilde kontıollü insan girişinin sağlanmasl,
yapılır,
bb) Satış ve kesim yerlerinin girişlerinde HES kodu sorgulaması
(COVİD-l9 tanılü ya da
Sorgularna sonucunda herhangi bir risk bulunmayan

temaslı olmayan) kişilerin girişine izin verilir,

cc) Miişterileİin, hayvan satlş alan]arında uzun Süre kalmamaları için uyarılar
yapılması.

Tebliğin l 'l. Maddesinde belirtilen; Kurban satlş yerlerinde komisyonlarca
oluşan
belirlenecek veteriner hekim. belediye zabıtası ile din görevliIerinden
"kurban kontrol ve Denetim Birimi" kurulması istenmektedir,
32

Bu itibaIla "Kurban Kontrol ve Denetim Birimi" ilçe Saghk Müdürlüğünden Nakil
Personeli, ilçe Tarım ve orman Müdürlüğünden VeterineI Hekim Cafer ERDEM,
Keçiborlu Belediyesinden Veteriner HeIim cökhan TÜRKMEN, Keçiborlu
Belediyesinden zabıta Memuru Mustafa Burak BAKBAK ve ilçe Müftiilüğünden
Din Görevlileri Lütfü KILIÇ, Ekrem isa KILlÇ ve Mahmut UzLrN 'dan oluşmasl,

Belediye Başkanlığı

ilçe Tarüm ve orman Müdürlüğü
ilçe Müfttilüğü
iIçe Sağlık Müdürlüğü

Tebliğin 18. Maddesinde belirtilen;

l)

Kurban hizmetlerinin denetlenmesi Kurul Ve Komisyon üyesi kurum ve
kuruluşIar ile koIluk kuvvetlerince yapılması.

2) Yol

kenarl denetim istasyonlarında kurbanlık hayvan sevklerinde daha
etkin denetim ve kontrol yapılabilmesi için İlçe Tarım ve Orman

MüdüIlüklerince

10. Maddenin ikinci fıkrası

gereğince gerekli

görevlendirmeler yapılması.

3]

3)

ilçe Emniyet Müdüİlüğü

Kurban Bayramı öncesi ve bayram süresince zabıta birimlerince aralıksız
denetim yapılması.

slrasında ve hayvan
ye kuruluşlal ile
üyesi
kurum
yerlerde,
komisyon
yapılan
kesimi/satışı
(ek-3)
yer
"Kontrol Listesi"
alan
kolluk kuwet]erince bu Tebliğin ekinde
ait Kontrol
çerçevesinde denetimlerin gerçekleştirilmesi, denetimlere

4) Kuıbanlık

ilçe Tarım ve Orman
Müdürlüğü

hayvanların yüklenmesi

ve sevkleri

İlçe Jandarma Komutanlüğl
Belediye Zablta Memurları

listeleıi dosyasında muhafaza edilmesi.
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iş bu

kararlar, ilçemiz Hükümet Konağı ilan panosunda, Kaymakamlık ve

Belediye Başkanlığl internet siteleri ve sair uygun vasütalarla ilan edilecektir,

Kaymakamllk Yaz ı işleri
Müdürlüğü
Belediye Başkanlığı
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