
T.C.
ERDEMLi KAYMAKAMLICI

ilge Miiftiilugii
Karar Tarihi: ... 107 D020
Karar No :2020/l

2020YrLr ILCE KTJRBA|{ HiZMETLERi KOMiSYON KARART

ilgi: a) 18.08.2002 tarih ve 24850 sayrh resmi gazetede yayrnlanan "Kurban Hizmetlerinin
Diyanet iqleri Bagkanhlrnca Yiiriittilmesine dair Ydnetmelik"

b) 2020 Yrh Kurban Teblili
e) 12.01.2004 tatih ve 24 sayrh Diyanet igleri Bagkanh[r ve Milli Elitim Bakanhlr

arasrndaki protokol,

Kurban Balramrnda ibadet maksadryla kurban kesmek isteyen vatandaglanmrzrn, dini
hiikiimlere, salhk gartlarrna ve gevre temizli[ine uygun bir gekilde kurbanlanm bizzat
kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardrmcr olmak ve ilgi (a) Ydnetmelikte
belirtilen kararlan almak tizere Erdemli ilgesi Kurban Hizmetleri Komisyonu 01/0712020
tarihinde saat 10:00 da ilge Kaymakamr Avni KULA Baqkanhgrnda ekli listede isim ve
unvanlan bulunan tiyelerin igtiraki ile toplandr.

Buna Giire;
l- Hrfzrssrhha Kurulu kararlanna ve salhk ganlanna uymak suretiyle mezbaha ve ilgemizde
tespit edilen kurban kesim yerleri haricinde kendi ba!, bahge ve benzeri yerleri olup,
kurbarum kendisi kesmek isteyen vatanda$lanmrzn kurban kesebilmelerine izin verilmesine,
ancak; Park, cadde, sokak, meydan gibi umuma agrk ve kurban kesim igin uygun olmayan
yerlerde kesim yapllmamasr igin kurban komisyonunca kontrollerin yaprlmasrna, tesisini
kurban kesimi igin kullanacak olanlann incelemesinin yaprlarak uygun olanlann tespit
edilmesine,
2- Komisyonun almrg oldu[u kararlara uymayanlar hakknda 2872 sayfi Qevre Kanunu'nun
20lj (iqletmelere) ve 20is (gahslara) maddeleri, 5326 sayrh Kabahatler Kanunu'nwr 41.
maddesi. 5199 sayrh Hayvanlan Koruma Kanunu'nun 12 ve 14., maddeleri ile 5996 sayrlr
Veteriner Hizmetleri Bitki Saghlr Grda ve Yem Kamrnu hiikiimlerine gdre iqlem yaprlmasrna,
3- Kurban olmayacak hayvanlan satanlar hakkrnda tiiketiciyi yamltmaktan dolayr haklanm
aramak iizere tiiketicilerin "Tiiketiciyi Koruma Kanunu" hiikiirnteri uyannca miiracaatlannr
yapmak iizere ilgili kurullara ydnlendirilmesine,
4- Biiyiik baq halvanlann 2 yaqrm doldurup doldurmadrgr Alo Kiipe Hattr olan ve aqagrdaki
tabloda belirtilen telefonlardan sorulmasrn4
Tarih Giirevlinin Adr-Sovadr Giirevi Telefonu

30 Temmuz (Arafe)

Fatih Mehmet KARAKUS

Dilsad iSiTMEz

Veteriner.H

Veteriner.H

5327389022

5535451510

31 Temmuz (l,Giin) Soner MERT

semih iSPiR

Veteriner H

Veteriner.H

507748I76LO

s054086650

1 AEustos(2.Giin) Hiiseyin ESELi

Emrah KOYUNCU

Vet€riner.H

Veteriner.H

s070210595

5365682987

2 AEustos (3.Giin) sefa BilGEN

Erkan iCEN

Veteriner.H

Veterine..H
5t47733353
5055740450

3 AEustos{4.G0n) Abdunnur K1AVSUT

Nefise Didem UNAL

Veteriner.H

Veterin€r.H

5522397272

5331288587



5- Kurban Hizmetleri Komisyonunun almrg oldulu karar gerelince kesim iicreti olarak
ktigiikbap hayvan 50 TL btiytikbaq hayvan igin 350 TL b0yiikbag Pargalama hisselere ayrrma 500
TI belirlenmesine,
6- Ahnan bu kararlann uygulanmak iiLzere ilgili kurum ve kuruluglara giinderilmesine,
7- Kurban hizrnetlerini yiirtitecek kurumlann gdrevlerinin aqaprdaki qekilde belirlenmesine oy
birlili ile karar verildi.

A- ERDEMLi BELEDiYE BASKAI\LICI:

l) Kurban satrg ve kesimi ile ilgili uygun alanlar tahsis edilmesi, gerektifinde mobil kesim
araglan bulundurulmasr, tahsis edilen yerlerin srhhi gartlar bakrmrndan, insan ve gewe sa!h!r,
gUvenliEi ile halvan haklan gdzetilerek ihtiyaglan karqrlayacak qekilde hazrrlanmasr,

2) lJmuma agrk yerlerde, yol, cadde, sokak, yaya kaldrnmr ve parklarda kesinlikle kurban
kesimi yaprlmamasrn4 aksi durumlann belediye zabrta ekiplerince engellenmesine,

3) Kurban kesim yeri olarak hiznet vermek amacryla miimcaat edenlerin taleplerinin
deferlendirilerek, mevzuata uygun olanlann tespit edilip gerekli izin belgesinin
diizenlenmesine, bu hizrnetlerin (ek-l) form ile denetlenmesine,

4) Kesim yerleri igin periyodik olarak q6p kamyonlanmn temizlili sallayacak bir ekiple
birlikte dolqtnknasrna, atrklann diizenli arahklarla toplanmasrn4'

5) Satrg ve kesim yerlerinin diizenli arahklarla belediye bagkanhprnca halka dulurulmasrna,
tespit edilen yerlerin afi glerle belirtilmesine,

6) Kurban sahg ve kesim yerlerinin temizlik, dezenfekte, haqereyle miicadele iglerinin
yiirtittilmesine,

7) Selyar tezgihlada kurban etlerinin gekilerek kryna haline getirilmesine ve bunlann
iglenmesine belediye zabrta ekipleri tarafrndan yasak getirilmesine ve gerekli cezanm
uygulanmasrn4

8) Hayvan yakalama timlerinin olugturulmasrna, kagan hayvanlann usuliine uygun olarak
yakalanmasr igin ekiplerin egitilmesine, bahse konu ekiplerin 3l Temmuz- 1-2-3 Alustos 2020
tarihleri arasrnda gdrev yapmak iizere hazrr bulundurulmasrn4

9) Kurbanltk halvan satl$ yerlerinin etrafirun branda ile gewilmesine, bu yerlerde ahcr ve
satrcrlann insani ihtiyaglanm karqrlayacak (su, tuvalet, oturma yeri vb.) tedbirlerin
almmasrn4

l0) Kwbanfik halvan sahq yerlerinin bayramdan 15 gtin ewel hazrr hale getirilmesine, bu
tarihten dnce ha5.van satrgrmn yaprlmamasma,

11) Kurban sattq yerlerinin ve ulaqrm yollanmn bakrm onanmlnm ve devamh sulanmasrrun
sa!lanmasrna,

12) Covid -19 tedbirleri kapsamrnda Belediyeyi ilgilendiren tedbirlerin ahnmasr

b- ERDEMLi iLCE MUFTUL(JEU
1) Kurban hizmetleri konusunda, siiresi igerisinde dini agrdan vatandagrmzrn

aydrnlahlmasrna, kurban ve vekdletle kurban kesimi konusu ile diler tiim konulan kapsayan
hususlarda gereken bilgilendirmenin gegitli yollarla yaprlmasrna,

2) Yazfi ve gdrsel, ulusal ve yerel basrndan kurban hizrnetleri konusunda gelecek
bilgilendirme taleplerinin yerine getirilmesine,

3) Dini alanda aydrnlatma konulanmn sadece belirli kahplar igerisinde kahnmadan gewe
sa!lt!t, halk sa[hfr hususlan da gdz dniine ahnarak genig qergevede delerlendirilmesine,

4) Kurban satrg ve kesim yerlerinde, vatandaglanmrzrn aydrnlatrlmasr amacryla yeterli
sayda din g6revlisi gdrevlendirilmesine,

5) Bayram narnazr vaaznda veya hutbesinde, kesilen halvanlarrn kulak kiipelerinin ilge
tanm miidiirliiliine tesliminin Kanr.rn gereli oldulunun duyurulmasrna,



6) Vatandaglarunrzrn kurbanla alakah sorulanm 515l835 nolu telefondan Ilge Miiftiiliifiine,
aynca Alo 190 Dini Sorular Cevaplandrma hathndan sorulmasma,

7) Hayvanlara kasrth olarak kdtii dawanmak, devamh aq ve susrz brrakmak, kesin olarak
tlldiilii anlaqilmadan viicuduna mtidahalede bulunmarun hem dini agrdan hem de kanunen sug

oldufunun vaaz ve hutbelerle halka duyurulmasr,
8) Kurban kesim yerlerinde yaprlan hayvan kesiminden sonra kulak kiipelerinin ilgili

kurumlara iletilmesi konuspnda v4az ve hutbelerde halkr aydrnlatrlmasr,
9) Halk Egitimi Merkezi Miidiirltgii ve Belediye ile koordinasyon gergevesinde, ilgi (e)

protokol kapsamrnda, kesim elemam yetigtirme kurslanmn diizenlenmesine, bitirenlere belge
verilmesine, kendi kurbamm kesmek isteyen vatandaqlann kuna katrlmalanrun teqvik
edilmesine, '

ERDEMLi MUFTULt]GU KURBAI\ KEsiM YERLERi DiN GonBwisi cOREVLENDiRMESi

ADI Y)YADI UNVANI cOREv rcslM YERI lLEri$iM
iBRAHIM iNCE iMAM-HAIiP TJNVARKASI OTOPARK 536638/,062

YASIN KULU
ADEM OZMEN

iMAM -HATiP

IMAM.HATiP
KARCIPINARI MAH,KAPALI

SEMT PMARI

s464r37002

536U42044

RAMAZAN TURKMEN iMAM-HATiP ASLANLI MAH 53762920t8

6MERAzizGizEL
MUSTAFA YILMAZ

iMAM-HATiP
iMAM-HATiP

SARIKAYA MOBIL KESIM YERI 5359260031

5354818143

AHMAT KARADAG iMAM-HATiP ERDEMLI MEZBAHANESI s352256968

ARiF TUZEL MUEzziN.KAYYIM I5 TEMMUZ K.K s33777Mo'l

AHMET EMiN BILGEN iMAM.HATiP SARIKAYAK,K s3034'12332

C- GENEL KOLLT]K KTIWETLERi:
1) Gerek Belediye srmrlan igerisinde, gerekse miicavir alanlard4 gerekse krsal alanlarda

vatanda$rn kurbarunr gi.ivenli bir gekilde tagrmasr, gtivenlik 'igerisinde gdrevini yerine
getirmesi igin ilge Emniyet Miidiirliigti ile ilge Jandarma Komutanhlrmn gerekli tedbirleri
dnceden almalann4

2) Satrg ve kesim yerlerine giden giizergdhlar tizerinde ulagrmr kolaylagtracak gerekli tiim
tedbirleri almalanna

3) Kurban sevk d6neminde yol kontrollerinin ilge Emniyet Miidiidiigii, ilge Jandarma
Komulanllr ile Tanm ve Orman ilge Mtidiirliilii elemanlannca belli noktalarda mii$tereken
yaprlmasur4 -
D- ILCE SAGLIK MTJDTJRLUGU:

1) Kurban kesim siiresince gerekli salhk tedbirlerinin ahnmasrna, alman bu tedbirlerin
gegitli yollarla halka duyurulmasrn4 dzellikle kesikli yaralann artabileceli dikkate ahnarah
salhk kuruluqlannda bu ydnde ahnacak tedbiderin artrrlmasm4

2) Bilgi talep edilmesi halinde yazrh ve gdrsel basrnda gerekli bilgilendirilmenin
yaprlmasma,

3 ) Covid - 1 9 tedbirleri kapsamrnda Ilge Salhk MiidiirliigUniinii ilgilendiren tedbirlerin
alnmasr

E- TARIM ve ORMAN iLCE uUntrru,tl6u :

1) Kurban bayramrnda kesilecek olan biiytikbaq hayvanlarrn en az2 (iki) yagrnda olmalan
bir vecibe oldulundan, satrg ve kesim yerlerinde gdrevli miidiirliil personelinin gerektilinde
halkr bilgilendirmesine,

2) Kulak kiipesiz haywanlarrn safiqrmn engellenmesine,
3) Halwanlann pasaportlanrun olup olmadrlrmn gdrevlilerce denetlenmesine,
4) Kurban kesim yerlerinde yaprlan hayian kesiminden sonra toplanan kulak kiipelerinin



toplanarak Thnm ve Orman Ilge MiidiiLrliigii'ne teslim edilmesine, bu gdrevin muhtarlar, din
gdrevlileri, veteriner hekimleri ve zabrta g6revlileri tarafindan titizlikle takip edilmesine,

5) Hastahlrndan qiiphelenilen hayvamn gdrevli veteriner hekim tarafindan muayene
edilmesine, kurbanlft ahcrlan tarafindan bu konuda yaprlacak bir talep olursa gereken
kontrollerin bu gibi durumlarda da yerine getirilmesine,

6) Tanm ve Orman Ilge Mndiirliiliince Kurban Bayramr siiresince dairede ndbetgi
veteriner hekim bulundurulmasrn4 0324 515 17 43 no Tu telefonun tahsis edilmesine,
vatandaglann bu telefona kurbanla ilgili qikdyetlerini bildirebileceklerinin gegitli yollarla
dulurulmasma,

7) Kesim yerlerine gdrevli veteriner hekimlerin iletigim bilgilerinin yazrlmasrna ve halkn
bilgilendirilmesine,

8) Damzlk Diqi Hayvanlann Kurbanhk Olarak Kesilmemesinin teqvik edilmesine

Oybirlili ile karar verildi

KURBAN SATI$ YORLERi

I -Karlrprnan Pazar Yeri
2-Avgad Giri$
3-$aar Mevki Canl Haynvan satrq yeri

KURBAII KESiM YERLERi

{1) Mobil Kesim Yeri: Universite Arkasr Belediye Otoparkr igi

(2) Mobil Kesim Yeri: Kargrprnarr Mahallesi Kapalr Semt Pazarr

(3) Mobil Kesim Yeri: Aslanh Mahallesi

{4) Mobil Kesim Yeri: Sankaya Mahallesi
(5) Erdemli Belediyesi Mezbahanesi Alata deresi yanr

(6) Erdemli ilge MUft0liigU 15 Temmuz K.K.<inii Saztrk

(7) Sarrkaya Erkek Kur'an Kursu Bahgesi

KOMiSYON BA$KANI
.Avni KULA

A\ar" i.d'4

Ilge an MiidtiLrii
M

Ta


