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ERDEMI.i KAYI\4AKAMLIĞI
İlçe Müftülüğü

karar Tarihi
Karzır No

2020 YILI iıçn xr;nnıN HiZMETLERi KoMisYoN KARA.R]

iügi: a) 18.08.2002 tarih Ve 24850 sayılı resmi gazetede yayılılanan "Kurban Hizmetlerinin
Dilanet İş|eri Başkanlığınca Yürülülmesine dair Yönetmelik"

b\ 2610612020 tarihli ve 3l167 sayılı Kurban Tebliği
c) 12.01.2004 tarih ve 24 sayılı Dil,anet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

arasındaki protokol.
d) Mersin Valiliği it Kurban Hizmetlcri Konrisyonu'ııun 1.10712020 tarihli ve 0l nolu Kararları

30 Temmuz (Arafe) ih Mehmet KARAKuŞ

Dilşad işiTMEz

31 Temmuz (1.Gün)

VeterineıH
Veteriner. H

53273a9o22

5536451510

soner MERT

semih isPaR

1 Ağustos(2.Gün)

2 Ağustos (3.Gün) Se{a B|LGEN
N

Veteriner.H
Veteriner.H

5347733353
50557lı0450

Hüseyin EsELl

Emİah (oYuNcU

Abdunnur KAVŞUT
Nefise Didem ÜNAL

so7o210595

5365582987

Veteriner H

Veteriner.H

Veteriner. H

Veteriner.H

3 Ağustos(4.Gün} VeterineLH
Veteriner.H

552zl97272
5331288587

:01l0712020
:202011

Kurban Bayramında ihadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşlanınızın, dini

hiikümlere, sağlık şaftlarına Vc çewe temiztiğinc uygun bir şekilde kurbanların bızzal
kesnrelerine vqva vekaiet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmak ve ilgi (a) Yönetmelikte
belirtilen kararları almak iiz_ere Erdemli ilçesi Kurban Hizınetleri Komisyonu 01l0112020

tarihinde saat 10:00 da İlçc Kaymakamı Arıri KULA Raşkaırlığında ekli listede isinı ve

unvanları bulunan üyelerin işıiraki ile toplandı.
Buna Göre;

l_ Hıizıssıhha Kurulu kaıarlaı,ına ve sağlık şartlarına u_vrırak srıretiyle mezbaha ve Ilçemizde

tcspil e(lilen kurban kesirıı 1erleri haricinde kendi bağ. bahçe ve benzeri 1erieri olup.

ki,ırbaırını kendisi kesnıek isteyen vatandaşlİnmızın kurban kesebilmelerine izin verilınesine.

ancak: park. cadde, sokak. meydan gibi umuma açık ve kurban kesim için uygun olmayan
yerlerde kesim yapılnraması için kurban komisyonunca kontro]lcrin yapılıırasına. tesisini

Luüan kesimi için kullanacak olanların incelemesinin "ilçe Kurban Kırntrol ve Denetim

Birimi Ekibi" taraf-ından yapılarak uygun olarıların tespit edilmesine,

2_ Komisyonun alnış olduğu kararlara uymal,anlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu,nun

20/i (işletmelere) ve 20/s (şahıslara) n-ıaddeleri. 5326 salrlı Kabahatler Kaııunu'nun 41.

ınadrlesi. 5199 sayılı Hayı,anları Koruma Karıunu,nun 12 ve 14. maddeleri ile 5996 sayllı

Veleriner }lizmetteri Bitki Sağlığı Gıda l,e Yem Kaııunu lıiiküınlerine göre işIem .vapılmısına.
3- Kurbaıı olmayacak lıayvaııları sataıılar hakkında tüketici;-i yaırıhmaktan dolayı lraklarıııı

aranıak üzere tüİ<eticilerin "Tüketiciyi Koruma Kanunu" hüküınlcri uyarrnca müracaatlannı

yapmak iizere ilgili kurullara yönlendirilmesine.
+_-aıy* baş ha_wanların 2 yaşını doldurup doldurmadığı Alo Küpe [{am olan ve aşağıdaki

tabloda belirtilen telefonlardan sorulmasrna.

Tarih Görevlinin Adı-Sovadı Görevi Telefonu

50774811610
5064085650



5- Mersin valiliği İl kurban Hizmetlcri komisronu'nun aldıiı karar sercğince. kesim ücreti olarak
küçükhaş hayvaİ 60 TL büliikbaş hayvan içİn 350 TL bü}:ükbaş Paİçalİma hisselere ayırma 500
TL beliılenmesine.
6- Mersin Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun aldığı karar gereğince. özel ve liizel kişilerden
ıicari amaçla kı_ıİban satışı ve kesimi yapacak o'lanlann izin afmak tlzÖre -Tlçe Kurban Himıetleİi
komisvonu"na müracaaı etmelcrine İ,elomisvonun olurundan sonra kurbah saııs ve kesim yeri
ııcrJİİeİinin 2020 yılı için aşağıda bclirtildiği şÖkilde uhsil edilerek İlçe Kurban llİzmeıleri (omisyonun
ileili Banka Hesabına vattnlmas|na:
aİOto Yıkama_ r,ağlaıİıa vb. verlerde sat|ş \,e kesim yeri bedclinin 600.00 tl.
hj Markeıler içiİ sZtış ve kesİm yeri hdeliİin 1.200.00 tl.
cİ Stinermarkdıler. avhler icin satıs ve kesim bedelinin 2.500.00 tl.
dj loblum yaranna kurulmÜş olan vakıfve demeklerden satış ve kesim yeri ücreli olarak 5ü).00 tl
aIınmasına
7-Bahçeli müstakil evi bu]unanların gerekli hijyen şartlarına uymak şartıyla bahçe avlularında
kesını,lerine.
8_İlçe merkezine uzak mesafede bulunan eski köy ve belde statüsündeki yerleşim yerlerinde besiciIik

yapmakta olan vc satacağı halvanların kesimini gerçekleştirebilmek için miiracaat eden küçük ve

büyükbaş hay,van kesimi yapmak isteyen valandaşların koııisyonca değerlendirilerek EK l formuna

göre uygunluk verilecek olanlara kesim ve satış izni verilmesi.

9- Alınan bu kararlann uygulanmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine,

l0_ Kurban hizmetlerini yiirütecek kurunrların görevlerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine o5'

birliği ile karar verildi.
A_ ERDEMLİ BELEDiYE BAŞKANL|Ğı:

l ) Kurban satış ve kesimi ile ilgili uygun alanlar tahsis edilmesi. gerektiğinde mobil kesim
araçlan bulundurulması, lahsis edilen yerlerin sıhhi şartlar bakımından. insan ve çevre sağlığı,
güvenliği ile hayvan hakları gözeıilerek ihtiyaçları karşılayacak şckilde hazırlanması.

2) Umuma açık yerlerde. yol, cadde. sokak, yaya kaldınmı ve parklarda kesinlikle kurban

kesimi yapılmamasına aksi durumlann belediye zabıta ekiplerince engellenmesine.
3) Kesim yerleri için periyodik olarak çöp kamyonlannın temizliği sağlayacak bir ekiple

birtikıe dolaştırılmasına. atıklann diizenli aralıklarla toplanmasına.
4) İlçe Kurban Hizmetleri Komisyoıru'nca izin verilen. uygun görülen

Satış ve kesim yerlerinin diizenli aralıklarla Belediye Başkaı,ılığınca halka duüurulmasına.

tespit edilen yerlerin afişlcrle beIirtilmesine.
5) Kurban satış ve kesim yerlerinin temizlik. dezenf'ekte. haşereyle mücadele işlerinin

yürütülmesine.
6) Seyyaı tezgAhlarda kurbaır etlerinin ,çekilerek kıyma ha|ine getirilmesine ve bunlarrn

işlcnmesine bele<liye zabıta ekipleri tarafından yasak getirilmesine vc gerekli cezanın
uygulanmasınıı

7) Hayvan yakalama timlerinin oluşturulmasına. kaçan hayvanların usulüne uygun olarak
yakalanması için ekiplerin eğitilmesine. bahse konu ekiplerin 3l Temmuz-l-2-3 Ağustos 2020

tarihleri arasında görev yapmak iizere hazır bulundurulmasın4
8) Kıırbanhk halvan satış yerlerinin etrafının branda ile çevrilmesine, bu yerlerde alıcı ve

satıcılann insani ihtiyaç|annı karşılayacak (su, tuvalet. oturma yeri Vb.) tedbirlerin
alınmasına

9) Kurbanlık hayvan satış yerlerinin bayramdan l5 gün ervel hazır hale getirilmesine. bu

tarihten önce hayvan satışının yaptlmamasına.
lO) Kurban satlş yerlerinin ve ulaşım yollanrun bakım onarımının ve devamlı sulanmasının

sağlanmasına,
l l) Covid -l9 tedbirleri kapsamuıda Belediyeyi ilgilendiren tedbirlerin alınması

l2) ilçe Kurban Hizmetleri Komisyonu,nun sekreteryasını ;-apaıı ilçe Müftülüğünün uygrın

gördüğü giın ve saatlerde gerekli denetimler için diğer kurumlardan görevlendİrilen personelin

sevk ve idaresinin sağlanması için gerekli plaıılamanın kootdinasyonun birlikte yürütiilmesi.



B- I,RDEMLI ILÇE MUFTULUGUı
l) Kurban lriıırnetleri konusunda. siiıresi içerisinde dini açıdan vatandaşımızın

al,dınlatı|nıasına, kurban ve vekdletle kurban kesimi konusu ile diğer tiin konulan kapsayaıı
hususlarda gereken bilgilendirmenin çeşitli yollarla yapılmasına-

2) Yazılı ve görsel. ulusa| ve yerel 'hasından 
kurban hiznetleri konusunda gelecek

bilgilendimre taleplerinin ygrine gçtiriln-ıesine.
3)Kurban satı ş/kesim yeri olarak himıet vermek amacıyla müracaat edenlerin talepleri

nin İlçe Kurban tlizmetleri Komisyonu adına "İlçe Kurban Kontrol ve Denetim Birimi Ekibi"
tarallndan değerlendirilerek. mevzuata uygun olarak Satış Ve kesim yapacak olanlann tespit edilip
gerekli izin belgesinin diizenlenerek miiıacaatçı kişi. kurum ve kuruluşlar ile tiizel kişilere gerekli izin
belgelcrini hazırlayıp vererek. bu hizmetlerin (ek-l ) form ile denetlenmesine.

4) Dini alanda aydınlatma konularının sadece belirli kalıplar içerisinde kalınmadan çevre
sağlığı. halk sağlığı hususlan da göz önüne alınarak geniş çerçevede değerlendirilmesine.

5) Kurban satış ve kcsim yerlerinde. vatandaşlarımızın aydınlatılması amacıyla yelerli
sayıda din görevlisi görer4endirilmesine.

6) Bayram namazı vaazında veya hutbesinde. kesilen hayvanların kulak küpelerinin ilçe
tanm müdürlüğüne 1esliminin Kanuıı gereği olduğırnun duyurulmasına.

7) Vatandaşlarımızın kurbanla alakalı sorularını 5l5l835 nolu telefondzur İlçe Müfiülüğüne,
a1,,rıca Alo l90 Dini Sorular Cevaplandırma hattından sorulmasına.

8) Hayvanlara kasıtlı olarak kötii davranmak. devamlı aç ve susuz bırakmak, kesin olarak
öldüğü anlaşılmadan vücuduna müdahalede bulunmanın hem dini açıdan hem de kanunen suç
olduğunun vaaz ve hutbelerle halka duyurulması,

9.1 Kurban kesiın yerlerinde yapılan hayvan kesiminden sonra kulak küpelerinin ilgili
kurumlara iletilmesi konusuııda vaaz ve hutbelerde halkı aydınlatılması,

l0) Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Belediye ile korırdinasyon çerçevesinde. ilgi (e)
protokol kapsamında. kesim elemaıır yetiştimıe kurslarının diizenleıımesine, bitirenlere belge
verilmesine, kendi krırbanını kesmek isteyen vatandaşlann kursa katılmalarınrn teşvik
edi!mesine.

l l) İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun seketeryasını yapan llçe Müftiilüğünün uygun
gördüğü gün ve saatlerde gerekli denetimler için diğer krırumlardan görevlendirilen personelin
sevk ve idaresinin sağlaırıması için gerekli planlamanın koordinasyonun birlikte yiiriitülmesi.

}_Rl)I.Nıl.i NüilFTi]LüĞi'i KtiıtBAN Kt]SiM Yl],RLt]Rİ DiN GöREVLisi GöREVLt]NDiRMl.]si

l \\ \\I (;(iRı]\ Kı]Si\I \ ı]lti lI } 1,1sl\l

iBRAHiM iNcE iMAM_HATiP tJNV ARKASI OToI,ARK 5366384062

YAsiN KIJLU
ADDM ÖZMEN

iMAM _HATiP

iMAM _HATiP
KAR(;lPINAIil MAI l.KAPA1.I

SLMT PAZARI

5464l3,70o2

5j6E1420,t4

R^MAZAN TtlRKMEN iMAM-HATiP .^sl,ANLIMAH 5]762920I8
()MER AZiz GüZEL
MIjSTAF,A YlLMAZ

sARIKAY^ NloBit. KEsiM Yt]Ri 535926003l

53548l8l43

AllMAT KARADAĞ iMAM-HAl-iP IRI)F-MLl N,lLZBAHANEsi 5:j52256968

ARIF Tt,ZEL MUt]lzIN _KAYYlM l§ lljM\,{ll7 K l\ 533,7,7,7Mol

AHMET EMiN BiLCEN iMAM_HAl,iP sARlKAYA K,K 5303412332

\l)l S()l \l)l

|MAM_tüAl iP
iMAM-HATiP



C- Gf,NEL KOLLUK KUWETLERI:
l ) Gerek Belediye sınırlan içerisinde. gerekse mücavir alanlarda gerekse kırsal alanlarda

vatandaşın kurbaııını güvenli bir şekilde taşıması, güvenlik içerisinde görevini yerine
getirmcsi için itçe Emnilcı Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komuıan|ığının gerekli ıedbirleri
önceden almalanna.

2) Satış ve kesim yerlerine giden giizergAhlar iizerinde ulaşımı kolaylaşıracak gerekli ti.im

tedbirleri almalanna.
]l ) kurban ser k döııeminde yol kontrollerinin İlçe Eınniyet Müdürlüğü. İlçe Jandarma

Komutanlığı ile Tanm ve Orman İlçe Müdürlüğü elemanlarınca belli noktalarda müştereken
yapılmasına,

D- iLçE sAĞLIK MüDüRLüĞü:
l) Kurban kesim süresince gerekli sağhk tedbirlerinin alınmasına, alman bu tedbirlerin

çeşitli yollarla halka duyurulmasına. özellikle kesikli yaraların artabileceği dikkate alınarak.
sağlık kuruluşlannda bu yönde ahnacak tedbirlerin artınlmasına"

2) Bilgi talep edilmesi halinde yazılı ve görsel basında gerekli bilgilendirilmenin
yapılmasına.

3) Covid -l9 tedbirleri kapsamında İtçe Saglık Müdürlüğününü ilgilendiren tedbirlerin
ahnması.

4) İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun sekreteryasını yapan İ|çe Müftülüğiiniirı uygun
gördüğü giin ve saatlerde gerekli denetimler için diğer kurumlardan görevlendirilen personelin

sevk ve idaresinin sağlanması için gerekli planJamanın koordinas1,onun birlikte ytirtlttllmesi.

E_ TARIM ve ORMAN iı.çc ıwÜoÜnlÜĞÜ :

l) Kurban bayramında kesilecek olan büyiikbaş haywanlann en az2 (1k1) yaşında olmalan
bir vecibe olduğundan. satış ve kesim yerlerinde görevli müdürliik personelinin gerektiğinde
halkı bilgilendirmesine.

2) Kulak küpesiz halvanların satışının engellenmesine.
3) Hayvanlann pasaportlannın olup olmadığının görevlilerce denetlenmesine.
.{) Kurban kesim yerlerinde yapıları hal,van kesiminden sonra toplanan kulak küpelerinin

toplanarak 'larım ve Orman İtçe Müdürlüğü'ne tcslim edilmesine, bu görevin mütarlar. din
görevlileri, veteriner hekimleri ve zabıta görevlileri tarafindan titizlikle takip edilmesine.

5) Hastalığından şüphelenilen hal,vanın görevli veteriner hekim tarafından muayene
edilmesiııe. kurbanlık alıcılan tarafındaıı bu konuda yapılacak bir ta.lep olursa gereken

kontrollerin bu gibi durumlarda da yerine getirilmesine,
6) Tanm ve Orman İlçe Müdürlüğünce Kurban Bayramı süresince dairede nöbeıçi

veteriner hekim bulundurulnıasına. 0324 5l5 17 43 no Tu telefonun tahsis edilmesine.
vatandaşların bu telefona kurbanla ilgili şikdyetlerini bildirebileceklerinin çeşitli yollarla
dulurulmasına.

7) Kesim yerlerine görevli veteriner hekimlerin iletişim bilgilerinin yazılmasına ve halkın
bilgilendirilmesine.

8) Damızlık Dişi Hayvanların Kurbanlık Olarak Kesilmemesinin teşvik edilmesine
9) İlçe Kurban Hizmetleri Konıisvonu'nun seketeryasını yapan İlçe Müftülüğünün uygıın
gördüğü gün ve saatlerde gerekli denetimler için diğer kurumlardan görevlendirilen personelin

sevk ve idaresinin sağlanması için gerekli planlamanın koordinasyonun birlikte yürütülmesine

Oybirliği ile karar verildi.


