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Karar No
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a)18.08.2002 tarih ve 24850 sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan "Kurban Hizmetlerinin"
Diyanet igleri Baqkanhlrnca yiiri.itiilmesine dair Ydnetmelik.
b) 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayrh 2022 yrh Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasrna Dair

Tebli!.
c)Mersin Valiligi il Kurban Hizmetleri Komisyonu'na att 14106/2022 tarihli ve 202101 nolu
karan.

2022 Yth Kurban Bayramrnda ibadet maksadryla kurban kesmek isteyen vatandaqlanmrzrn
dini hilkrimlere, saghk tartlarlna ve gevre temizligine uygun bir gekilde kurbanlan
bizzat
kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardrmcr olmak, kurban satrlacak veya kurban
kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kiqilerin egitilmesi ve diler hususlarla ilgili
tedbirler almak iizere ilge Kaymakamr Sn. Avni KLILA'mn Baqkanhgrnda!.! /06/202I- tarihinde
saat 10:00'da toplanan Ilge Kurban Hizmetleri Komisyonu agalrdaki kararlarr almr5trr.
ilgemiz genelinde kurban hizmetleri ile ilgili gahqmalann Kaymakamhfrmrzca
olugturulacak komisyonca yiirtittilmesine, Ancak, uygulama birli[inin sallanmasr igin kesim
iicretleri ve kurban harglarrnrn tespit edilmesi yiikiimllili.igiinrin ilgi (c)' de kayrth il Kurban
Hizmetleri Komisyonunun 1 nolu karan do!rultusunda belirlenmesine,

n

l-

2- 5996 sayrh veteriner Hizmetleri, Bitki sagh$ Grda ve yem Kanunu ve ilgili
Yonetmelikler ile 03 .06.2022 tarihli ve 3 1855 sayrh 2022 yth Kurban Hizrnetlerinin
Uygulanmasrna Dair Tebli$. biittin kurum ve kuruluglann iizerine driqen sorumluluklal yerine
getirmeleri igin kurum ve kuruluglara tebli! edilmesine,
3- Ticari amagh kurban satl$ ve kesim yeri izin talebinde bulunanlann bagvurulanm saug ve
kesim alamntn balh bulundulu ilge komisyonu adrna sekretaryayr yrirtjten ilge mtiftiiliigiine
yapmalanna ve bapurulann "ilge Kurban lrizmetleri Komisyonunca" delerlendirilmesine,
4- 2022 Yrh Kurban Bayramt stiresince kurban satrgr ve kesimi yapmak uzere izin talebinde
bulunan 6zel ve tiizel kiqilere ait mtiracaatlann degerlendirilmek tizere denetimlerin yaprlmasrna;
5- Denetimleri yapacak ekibin "ilge Kurban Hizmetleri Komisyonu"nda g6revli personelden
aqaglda isimleri, unvanlan ve gorevleri belirtilen personelden;

6- ilge Mtifttr Vekili Muhammet DEWET'in Baqkanlgrnda tegekkiil ederek gahqmalanna 04
Temmuz 2022 Pazartesi Grinri Sabahleyin Saat:0g.00'de baglayarak 1l remmuz 2022 sazt:
24.00'e kadar mefhumu gdzetrneksizin (Bayramrn 3. grinu sonuna kadar) bagvuruda bulunan
vatandaqlanmrzrn taleplerini yerine getirmek, evraklanm incelemek, satl$ veya kesim yaprlacak
yeri denetlemek, kontrol etmek ve ilgili kigi veya kurulugun talebini ivedilikle sonuqlandrrmak
iizere Kurban Denetim ve Kontrol Ekibi ile Miiftiiliik Sekreterya Ekibi olarak agalrda isimleri,
unvanlan, gdrevleri ve kurum bilgileri yazrh personelin gdrevlendirilmelerine;
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7- 2022 Yrh Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasrna Dair Tebli!'de "istanbul drSrndaki illerde
Kurban Bayraml'ndan bir ay once hayvan girigine miisaade edilir denilmektedir. Ancak,
mevsimsel fartlar goz onrinde bulundurularak belediyeler ile ozel ve hizel kiqilerce hazrrlanacak
olan kurban satrq ve kesim yerlerine ilgemiz genelinde 24.06.2022 tarihinden once kurban
sevkiyatlntn yaptlmastna miisaade edilmemesine, "ilge Kurban Hizmetleri Komisyonunca zaruret
gdrulmesi halinde ihtiyag duyulan yerlerde kurbanhklann getirilebilmesi igin belirtenen l5 gtinliik
stirenin bayrama daha yaktn zamana kadar ertelenebilmesine,
8-"Ilge Kurban Hizmetleri Komisyonu"nun faaliyetlerine iligkin raporunu 1210812022 taihine
kadar il Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirmesine, Il Kurban Hizmetleri Komisyonun da
26.O8.2022 tar\hine kadar DHYS'ye kaydetmesine,
9-Ozel, tirzel ve belediyelere ait kurban kesim ve satrq yerlerinde 2022 ytb Kurban Hizmetlerinin
Uygulanmasrna Dair Tebli$'de belirtilen $artlann yerine getirilmesinde gerekli hassasiyetin
gOsterilmesine,

lO-2022 yrh Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasrna Dair Teblig'de belirtilen saBhk ve hijyen
kurallan ile Il/IlEe Umumi lhfztssthha kurulu kararlanna uyulmasr igin "ilge Kurban Hizmetleri
Komisyonunca" gerekli tedbirlerin ahnmasrna,
ll-Kurban satrg ve kesim yerlerinde komisyonca belirlenecek yeterli sayrda resmi,belediye/serbest
veteriner hekimi, belediye zabrtasr ile din gorevlilerinden olugan "Kurban Kontrol ve Denetim
Birimi" kurulmastna, ayrtca Kurban Satl$ ve Kesim Yerlerine ait evraklann ig ve iglemlerini
yiirutmek ve denetimde gorev alan personelin ulagrmrnr saglamak iizere ilge Mriftiilii$j
personelinden olugan $ef, V.H.K.I, $ofor ve Hizmettilerden olugan Miiftiiliik Sekreterya Ekibi
olugh.rnrlmasr n4
l2-ilge Kurban Hiznetleri Komisyonu tarafindan kurban kesim yerlerinde bayramrn l,2 ve 3.
gi.inlerinde ihtiyaca gore yeteri kadar Din Gorevlisi ile ilge Tanm ve Orman Miidiirli]lii tarafrndan
n6betgi Veteriner Hekim gcirevlendirilmesine,
13-Belediyelerce kesim yerlerinde periyodik olarak gop konteynerlerinin temizli!ini sallayacak bir
ekip ile kurban atrklannr alarak temizli$ini yapmalanna, kurbanhk hayvanlann zemini temiz ve
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kuru, etrafi ve tist{.i kapal mahallerde (biiyiikbaq hayvanlar uzun ipli yular ile) muhafaza edilip,
nakilleri srraunda yeteri kadar tecri.ibeli eleman bulundurulmasrna, satrq yerlerinin temizlenmesi ve
oluqan atrklann po$et igerisinde muhafaz a edilmesine,
l4-Kurbanrnr kendi bahgesinde veya mrilkrinde kesmek isteyen vatandaglann kurban atrklannrn
belediye ekipleri tarafrndan drizenli arahklarla toplanmasrna, belediyelerce el ilanlan, basrn yayrn

organlan, sosyal medya vb. uygun vasrtalarla gerekli duyurulann yaprlmasrna,
15-il9e Belediye Temizlik igleri Mi.idiirlilltinde gahqan personelden Bayram Gtinleri boyunca
yeterli saylda personel gdrevlendirilmesine,
16-ilqe Belediyesince ticari amagh Kurban Saug ve Kesiminde bulunacak kiqi, kurum ve
kuruluglara yazrh olarak tebligatta bulunulmasrna,
l7-Kurban safig ve kesim yerlerinin temizlik, dezenfektg haqereyle mi.icadele iqleminin Ilge
Belediyesince aksatrlmadan yerine getirilmesine,
l8-Kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan 6ncelikle erkek olanlann tercih edilmesine, gebe
(hamile) ve damrzhk deleri yiiksek diqi hayvanlann kurbanhk olarak kesilmemesine,
l9-Bayram namaz vaazrnda veya hutbesinde, kesilen hayvanlann kulak kiipelerinin ilge
anm mi.idiirlogiine tesliminin Kanun geregi oldugunun duyunrlmasna, Aynca ilge Tanm ve orman
MtidtiLrlii$ii Personeli tarafindan Kesim Yerlerine Kulak Ktipesi kutusu brrakrlarak kesimi gergekleqen
hayvaniann kulak kttpelerinin iglem yaprlmak ozere bu kutulara brralclmasrna,
20- Vataldaglanmrztn kurbanla alakal sorulanm 5151835 nolu telefondan ilge Mtifttihiliine,
aynca AIo 190 Dini Sorular cevaplandrrma hatundan sorulmasrna, aynca Kurban Bayramrnda 3
giin boyunca ilgemiz Miiftiiltilti Personeli Fatrna Kofff,N'in s6z konusu telefonlara bakmak iizere
ndbet nrtmasrna, Miiftiiliigtimiize gelen vatandaglanmvaBayrun siiresince yardrmo olmasrna;
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22-Kurban kesim yerlerine hayvanlann incitilmeden getirilmesine, kurbanhk hayvanlardan kurban
olup olmayacalr qiipheli olanlann dini durumlan igin i19e Miiftiil1giinden, sa!1k durumlan ile
ilgili olarak da ilge Tanm ve Orman Mudi.irkifiinden bilgi ahnmasrna, kesimin usuliine uygun

yaprlmasr yoniinde yaprlan vaazluda

ve

sosyal medya aracrhlryla

vatandaqlann

bilgilendirilmesine,
23-Hayvanlara kasrth olarak kdtl davranmak, devamh a9 ve susuz brrakmak, kesin olarak 6ldtifti
anlagrlmadan viicuduna mridahalede bulunmak 5199 sayrh hayvan haklannr koruma kanuna gore
yasak olduEu hususunda, komisyon iiyesi kurumlarca basrn yayrn organlan, sosyal medya vb.
uygun vasttalarla ve Ilge Mrifttlltigtince vaazlhutbelerde vatandaqlann bilgilendirilmesine,
24- Gerek Belediye srnrrla' igerisinde, gerekse mricavir alanlarda, krrsal alanlarda
vatanda$rn kurbanm giivenli bir gekilde taqrmasr,gdrevini yerine getirmesi igin ilge Emruyet
Mridiirlugti ile nge Jandarma Komutanl$mn gerekli tedbirleri cinceden almalanna,
2$Satrg ve kesim yerlerine giden guzergihlar Lizerinde ulaqrmr kolaylagtrracak gerekli tedbirleri
alma{annaKurban sevk doneminde yol kontrollerinin ilge Emniyet Mudiirlugti,ilge Jandarma
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Komutanh$ ile Tanm ve Orman Ilge Mildiirltilti elemanlannca belli noktalarda milgterek
yaprlmasrna
26-Satrq ve kesim alanlanndan kagan kurbanhk hayvanlann yakalanmasr amacryla belediyelerce

sakinleqtirici tabanca vb. yakalama gereqlerine sahip yakalama timleri olugturulmasrna,
27- 2872 sayth Qevre Kanunu hiikrimleri kapsamrnda gevre kirlililinin dnlenmesi igin dikkat
edilmesi gereken hususlar komisyon riyesi kurumlarca basrn yayrn organlan ile sosyal medya vb.
uygun vasrtalarla ve yaprlan vaazlokunan hutbelerde ve sosyal medya aracrhlryla yaprlan
programlar ile TV programlannda vatandaqlann bilgilendirilmesine,
28-2022 yrhnda ticari amagla kesim yapan kasaplann kurban kesim iicretlerinin kiigiikbag
hayvanlarda 100,00 TL, biiyUkbag hayvanlarda ise 600,00 TL olarak belirlenmesine,
29-Ozel ve ti.izel kigilerden ticari amaqla kurban satrqr ve kesimi yapacak olanlann izin almak
iizere "Ilge Kurban Hizmetleri Komisyonu"na miiracaat etmelerine ve komisyonun olurundan sonra
kesim ve safi$ yeri iicretlerinin 2022 yrh igin agagrda belirtildili qekilde tahsil edilerek "ilge
Kurban Hizmetleri Komisyonu" hesabrna yattnlmasrna"
a- Oto yrkama, yallama vb. yerlerde sadece satrq veya sadece kesim yaprlacaksa bedelinin
500,00 TL, anrlan yerlerde hem satrq hem kesim yaprlacaksa bedelinin g00,00 TL olarak
belirlenmesine,
b- Marketler sadece sauF veya sadece kesim yapacaksa bedelinin 1.000,00 TL, amlan
yerlerde hem sauq hem kesim yaprlacaksa bedelinin 1750,00 TL olarak belirlenmesine,
Siipermarketler (hipermarketler) sadece sau$ veya sadece kesim yapacaksa bedelinin
2.000,00 TL, amlan yerlerde hem satrq hem kesim yaprlacaksa bedetinin 3.500,00 TL
olarak belirlenmesine,
d- Toplum yaranna kurulmug olan vakrf ve dernekler sadece satrg veya sadece kesim
yapacaksa bedelinin 500,00 TL, amlan yerlerde hem satrg hem kesim yaprlacaksa
bedelinin 800,00 TL olarak belirlenmesine,
e- Satrg ve kesim yeri harg ve ticretleri igin belirlenen rakamlann ilge genelinde aynr qekilde
uygulanmasrna
f- Bahqeli miistakil evi olan ve kurbantnt gerekii qartlan yerine getirerek kesmek isteyen
vatanda$lara izin verilmesine, birden fazla btiynkbag, be$ten fazla kugi.ikbag hayvan

c-

kesecek olanlann ticrete tabi olmasrna,

30- Hayvancrhk yaprlan igletmelerden yaprlan do!rudan satrqrar harig olmak rizere, uygun
goriilen yerlerin drgrnda kurban ahm-satlmlna ve kesimine mi.isaade edilmemesine,
tireticilerin "il9e Kurban Komisyonu"nca uyanlmasrna.
3l-onceden belirlenen ve i19e Kurban Komisyonunca satrq ve kesim yeri uygun goniren
yerlerin drqrnda, Komisyondan izin ahnmadan kesim yaprlmasrna (Miistakil bahgeli
evinde
gahsi kurbamnr kesen hariq) miisaade edilmemesine,

32-Tiirkiye Diyanet Vakfr Erdemli $ubesi-ilge Miiftr.ihigu tarafindan, ilgemizde faaliyer
gosteren herhangi bir banka gubesinden "Erdemli Kurban Hizmetleri Komisyonu"
hesabr
agrlarak Ticari amagh Kurban Sahq ve Kesimi yapmak isteyen vatandaglanmrzrn s<iz konusu
hesaba dilekgelerinde belirnikleri (satrg,&esim, satr$ veya kesim) beyanlanna gore
ahnan
karardaki ricreti yattrmal anna,
33-56z konusu hesapta toplanan Bnit Miktann %50'si Trirkiye Diyanet Vakfi Erdemli
$ubesi
tarafindan Biiro Malzemeleri, Bilgisayar, Klrtasiye, yazr cr, Karhrj, Fotokopi Kafrdr,
Vatandaglann temsil ve kargrlama giderleri ile ilgili Komisyon tarafindan kullamlan

miktardan kalan di$er %5O'sinin ise Kurban Hizmetlerinde gahgan, mesai yapan tr.im
personelin harcrrah ve yevmiyelerinin eqit olarak 6denmeslne
34-Tedag (Enerjisa) Ilge Mtidrirlilsri ile Meski $ube Mtidiirhilnne ilge Kurban Hizmetleri
Komisyonunca birer yazt yaziarak gegen yrllarda oldulu gibi bu yrl da belediyelerin tanzim
edeceli kurban satl$ alanlan ve kesim merkezlerinde gerekli enerji ve su ihtiyaglannln temini
hususunda tedbir almalan gerekti!inin bildirilmesine,
3S iI,CE KURBAI{ SATI$ YERLERi:
1 -Kargrprnan Maha.llesi Pazar Yeri
2-Aydrnlar Mahallesi S0ptirgelik Mevkii
3-$aar Mevkii CanL Hayvan Pazan Sang Yeri olarak belirlenmesine,

3GiLCE
(1) Mobil
(2) Mobil
(3) Mobil
( ) Mobil

KURBAN KESiM YERLERi:
Kesim Yeri: Universite Arkasr Belediye Otoparh iEi
Kesim Yeri. Kargprnan Mahallesi Kapah Semt pazan
Kesim Yeri: Aslanh Mahallesi
Kesim Yeri: Sankaya Mahallesi
(5) Sankaya Mh. Kur'an Kursu Bahgesi olarak belirlenmesine;
37-Ilgemizde bulunan Kurban Satrg ve Kesim Yerlerinin 231061202 Perqembe giiniinden itibaren
komisyon iiyesi ilgili kurum ve kuruluqlann web sayfasrnda yayrnlanmasrn4 sekreteryayr yuruten
ilge Mtifttiltgti tarafrndan ilgili kurumlara yazrh olarak ulaqfirrlmasrna,

38-Biiyiik baq hayvanlann 2 yagrnr doldurup doldurmadrgn r dene emek lizere ilqe
Tanm ve Orman ilge MiidurluEiince Kurban Bayramr stiresince n6betqi veteriner hekim

bulundurulmasrna,

0324 515 1743 ve

0506 40g 6650 .oru

telefonun tahsis edilmesine ve Aga$da tabloda adr soyadr ve iletiqim bilgileri yazrh olan ndbetgi
Veteriner Hekimler ile iletiqime gegilmesine,

ilgn renm utnilRludi

BAyRAn

08.07.2022(Arefe)

SonerMERT

09.07.2022 (1.

Sefa

ciin)

cilueni vnruri'rrn nnriu conrvr,rxnimrn risrnsi:

BiLGEN

l0

Veteriner.Hekim

507 748 16

Veteriner Hekim

534 773 33 53

10.07.2022 (2.cilf].)

F. Mehmet KARAKUg

Veteriner Hekim

532 738 90 22

11.07.2022 (3.ciin)

Tarer SARIBAg

Veteriner Hekim

505 3'10 05 57

12.07.2022 (4.ci'f:,)

Hiiseyin ESELI

Veteriner Hekim

507 021 05 96

39-Ilge Kurban Hizmetleri Komisyonuna ait 2022ll Nolu Karann bir ntishasrnrn,
iqlemlerin
sekreteryasrnl yiiruten ilge Miifttiliilu tarafindan ilg i kurumlara ulagtrnlmasrna,

41- 06.03.2022 tarihli ve 31855 sayılı 2022 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair
Resmi Gazete Yayımlanan Tebliği’de belirtilen diğer hususlara riayet edilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir. 21/06/2022
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