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ŞEREFLiKOÇHİSAR KURBAN HiZMETLERi KoMİsYoN
KARARI

TOPLANTI TARİIIİ : 23.07.2018
KARARNO :20l8l 0l

GÜT'IDEM: 2018 Yılı Kurban Hizmet]erinin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütü]mesi için, gereken
çalışmaiar iIe ilgili alınması gereken önlemler;
ILGI: a) Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine dair Yönetmelik

b) 19 Haziran 2018 tarihli ve 30453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "2018 Yılı Kurban
Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ''

c) Ankara vaıiIiği İl Müftülüğü'nün 04.07.2018 tarih ve 54404498-212-85401 sayıIı yazısl
d) Şereflikoçhisar Kaymakamlığının 28.06.2018 tarihli ve 37g0360741o.06.0ı - E.1635 sayılı

yazlsl

Kurbaı Hizmetleri Komisyonu İlçe Kaymakamı Vekili Hasan Hüseyin ALPASLAN 'ın
baŞkanlığında ilgili daire temsilci]erinin katılımıyla mer'i mevzuat çerçevesinde "Kurban Hizmet1eri"
ile ilgili hususların görüşülmesi için Şereflikoçhisar Kaymakamhk Makamında 23.07,20|8
Pazartesi günü Saat: 15:00'de toplaİımıştür.

Komisyon Çalışmaları;

l- a) İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlaıınca gerekli hijyenik şar.la haiz yeterli say]da Kurban
Kesim ve Satış Yerlerinin belirlenerek (özel sektöre ait adresler de dahil olmak üzere) 20 Temmuz
20l8 tarihine kadar (Din Hizmetleri Yönetim Sistemi)'ne girilmesine,

b) Mezkür yerlerin 01 Ağustos 2018 Çarşamba gününden itibaren koordinasyon sağlaıan Kurul ve
Komisyon üyesi kurum ve kuruluşların resmi web sjtelerinde yayınlanmasına,

c) Pazara giriş ve çıkışlarda Belediye tarafindan araçlann dezenfeksiyonun sağ|anmasın4
d) Kurban kesim yerlerinin dezenfekte edilip su biriktirmeyecek şekilde uygun hale getirilmesine,
e) Kurban satış ve kesim yerlerinde Bayramdaı önce ve sonra temizliğin sağlanmasına,
f) Hasta hayvanlar için karantina çadırlannın oluşturulmasına, Veteriner sağltk raporu ( Büytık Baş

halnıanlar iÇin ilaveten p:§aport ve kulak küpesi) ve Nakil Belgesi olmayan hayvanların Pazaryerlerinİ
alınmamasın4 kayıt dışı hayvan kesimlerinin önlenmesine, gebe hayvanların da Karantina böIgesinde
muhafaza edilmesine ve 2018 Kurban Hizmetleri 6. Maddesi f Fıkasında belirtilen @K-4) İormun
uygulanması

g) Katı atıkların düzenli ve hızla uzaklaştınlmasına; Kurban kesim ve satış yerlerinde ilk yardım ekibi
ve malzeme bulundurulmasına.

h)Kurban kesen ve hayvanı yüzerek et takimi yapan kimselerin etle temas eden uzuvlarında yara
olmaması, bu durunda olaniarın kesim, yüzne ve et taksimi işlerini yapmaları zorunlu ise hijyİnik
eldiven kullanmaları, elde yara olduğu halde eldiven olmadan kesim yapılmış ise bu etlerin çok iyi
pişirildikten sonra tüketilmesi hususu vataıdaşIarımıza duyurulur,

ı) Kurban kesim ve taksim esnasında gerekli hijyen şartlarına uyulmasına,
i) VatandaŞlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşıIayacak su, tuvalet ve kapalı oturma yerlerinin temin

edilmesi gibi konularda Belediyece azami titizliğin gösterilmesine
j) Kurban olması dinen sakıncalı olan hayııanların kurban satış yerlerine getirilmemesine, bu

hususun kurban satış yerlerindeki ilgililer tarafindan titiz]ik]e kontrol edilmesine, aksine davranışı
görüIenler hakkında 2018 "Yılı Kurban Tebliğinin" l9. maddesi gereğince cezai işlem
uygulanmasına,

k) Kurban kesim ve satış yerlerinin bayramdan 15 gün önce 06.08.2018 tarihinde ( Pazar yerlerinde
gerÇekleŞtiriIecek ise makuI sürede ) hazır hale getirilmesine ve bu tarihten önce hayvaı hareketlerinin



başlatılmamasına, kesim işlemierinin de 3 güne yayıImasının özendirilmesine ve iiçe kurba.ıHizmetierince denetlenmesine, denetleme n"ti"".inj.'"t.ikül;';"rpİ";;llj;'?'-"ot,İİ.l".,. ,,1r,,,kurumlara bildirilmesine ve takip edilmesine,

2 - Kurban Kesim ve Satış Yerlerinin Belirlenmesi

A) Kurban Satış Yerleri
a) Yeni Sanayi Sitesi Tır Parkr Yanı

B) Kurban Kesim Yerleri

a)
b)
c)

e)

Yeni Pazar Yeri kapalı alanlar,
Şahıslara ait kapah alanlar ile avlu içinde özel bahçe ve alanlar,
Belediye Mezbahanesi,
Besi ÇiftIikleri

3- kurban kesim yerlerinde Alınması Gereken Önlemler

a-Çevre v€ toPlum sağlığının korunması amacıy|a, kesim sonucu akan kanın kolay temizlenebilmesi
iÇin,_tazYikli su ihtiyacının karşılanması, alanın dezenfekte ve temizliği ile atıkların belediye görevlileri
tarafindan kaPalı bidonlara konulmasının sağlanmasına, Vatandaşlarİn Sosyal ihtiyacını'karşııanması
konusunda( su, tuvalet, Oturma alanları) azami titizliğin gösterilm;sinelEx-s,nx--oi
b-BelediYe taraflndan atık ve çöplerin biriktirilmeden, bulunduğu yerden göttirülmesi ve özellikle
hastalık tespit edilen hal'van organ Ve aüklaİının en az iki metre derinligindekilukurlara gömülmesine,
c-Kurban kesim Yerlerinde çalışacak personel ve diğer şüıslann ,o.yuİ ihtiy"çİ*ının karjılanabileceği
(su,wc,kapaIı oturma yeri gibi) yerlerin Belediye tarİfindan oluşturulmasına,
d-kurbanIar kesilirken kapalı alanlarda veya etrafı branda ile çewilerek kesilmesine,
e- Kurban kesilme esnasında çocukların ortamdan uzak tutulmasına,
f- 

_Kesim 
yerlerinde sağlık ekibi ve din görevlisinin bulunduruImasına,

g-Kurbaı Kesim Konusunda, Halk Eğitim Merkezinde Kurs açılarak kesim elamanı yetiştirilmesine.
Kurbanl bizzat keseceklerin veya kurban kesim elamanı olarak görev almak isteyenlerin,'bu kurslarakatılımı sağlanmasına; Kursa katılan]ara Kesim belgesi verilmesine ve kesim eİamanıarının
Komisyonca tespit edilen kıyafetleri giymeIerine,

4- "Vek6letle Kurban Kesimi'' konusunda halkımızın
biIgilendirilmesine; İIçemizde organizasyon yapacakların
komisyonundan izin alma sistemine geçilmesine,

her türlü araç ve gereci
ilçemiz yerel birimlerinden

kullanarak
ve kurban

5- EmniYet ve Jandarma Teşkilatlanyla Belediye Zabıtası gibi tijm Mahalli Koiiuk Kuı,vetteri ilesıkı iŞbirliği ve koordinasYon sağlanarak, kaçak hayvan harekJtüerine karşı dtizenlenen yoİ tont.oı u"
denetimlerinin sayıIarının artırılmasına,

6- Bazı Vakıf ve Derneklerce "Kesimsiz Kurban bedeIi" adı altında düzenlenen Vek6letie kurbanKesim organizasyonlarına vatandaşlanmızın katıIımı halinde, haywan kesilmeden bu ibadetin yerine
getiriImiŞ oImaYacağı, vek6letle.Kurban kesiminin bir yardımtoplama kampanyası oı.ud,g, hr.rrrnrn
Ve aYrlca Vek6letle Kurban kesim işleminin dini hükmtinün İlçe Uırtiıııığlınce Vaaz ve'Hutbelerde
duyuruImasına,
7, kurban kesim yerlerinde ilçe kurban Hizmetleri komisyonu üyesi ve ilgili kurum veKıru]uŞIardaı Yeterli sayıda personel görevlendirilmesine, gtırevlenjirilecek personele tnıtıcı .,gorevıı
kimlik kartı" ye "kesim elamanı kim|ik kartı'' düzenlenmesine.



8- Kurban bayramı günlerinde yaşanan trafik ve güvenlik sorununun llçe Emniyet Müdürlüğü ve
İlçe Jandarma komutanl ığınca çözümIenmesine,

9- Kurban satış ve kesim işlerinde özel selctörün teşvik edilmesine,

l0- Y aaz ve Hutbeler başta olma uzere yazılı ve görsel medyadan da yararlanılarak halkın
bilgilendirilmesine,

l l- Damızhk değeri bulunan dişi halvanlann kurban satış yerlerine allnmaması ve kurban kesecek

kişilere bu konuda bilgilendirilmenin yapılmasının sağlanmasına,

l2- Kesilen Kurban etlerinin işlenmesinin kasap dükkdnlarında yapılmasına özendirilmesine,

13- Başta parazit hastalıklar olmak ijzere, şarbon, brusella, tüberküloz, şap gibi hal,ıanlardan

insanlara geçen hastalıklar, sağlık, gevre sağlığı, temizlik, etin işlenmesi, pişirilmesi, tiiketilmesi,

sakatatların çöpe atılmaması, sokak hayvanlarına verilmemesi, toprak içine derince gömilerek imha

editmesi vb. konularda kurbaı rehberinden de yararlanarak vataıdaşlarımızı aydınlatma faalİyetlerİne

devam edilmesine,

14- Büyük baş hayvanların satış yerlerinden kaçırılmaması, yularlarının, uzun ve sağlam olması

için, tireticiler ," ,ut,",Iu.,n; kesim esnasında kaçırılmamaları konusunda da kesici ve kesici

yurİ,r",ıuln,n, kesim yerlerinde görüntü kirliliği oluşmaması için Belediyeler tarafından gerekli

İedbirlerin alınmasına ve kaçan hayvanların yakalanması için, Belediyelerce Kurbanlık halvanı
yakalama ekipIeri oluşturulmasına ve telefonlannın uygun vasıtalarla Vatandaşlara duyurulmasın4

l5- Salgın hastaIıklarün önlenmesi, Kurbanhk halwan işletmeleri ve hayvan sevkleri ile ilgili
alınacak ö--nlemler, Kurban[ık hayvanlann yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması, Kurbanhk

hayvanlann sevkleri sırasında yapılacak kontroller ve benzeri hususların mezkür tebliğde belirtilen

şekilde uygulanmasın4

l6- Kurban Hizmetleriyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen şikdyetlerin Kurban Hizmetleri

Komisyonunca ivedilikle çözüme kawşturuImasın4

l7- Kurban kesilen sığır cinsi hayvanlara ait kulak küpesi veya pasaportların, Kurban Hizmetleri

Komisyonlarınca belirlenen kişiler, kesim yerlerindeki görevliler, muhtarlar, din görevlileri, BelediYe

Zabıta Memurları ve diğer yetkiliter aracılığı ile İlçe Gıda ve Tanm ve HayvancıIık Müdürlügüne

04.09.2018 Salı günü mesai bitimine kadar teslim edilmesine,

l8- Kurban satış ve kesim yerleri ile ilgili olarak mevzuata aykırı durumlarda tebliğin 1l. maddesinde

belirtilen, cezai işlemlerin itgili kuruluşlarca uygulanması için özen gösterilmesine,

l9_Yukarıda alınan kararların ilgililerce uygulanmasına ve mezkür kararların Camilerde vaaz ve

hutbelerde, yerel Gazete, Radyo ve Belediye hoparlöründen Ilçemiz halkına ilan edilmesine,

2O - Yukanda beIirtilmeyen hususlarda da tebIiğ hükümlerinin uygulanmasına,

Komisyonumuzca oy birliğ ile karar verilmiştir. 23.07 .2018
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