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İlçe Müftülügü

Sayı : 574518621212.05- X2:(
Konu : Kurban Hizmetleri. : 0 üsmü, 20;9

KOCASNAN iLÇESi
KURBAN HiZMETLERİ KOMISYON KARAR TUTANAĞI

İlgi : a) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüniin 0510712019 tarihli ve 5|551452-212lE 330052
sayıh yazısı.

b)09/07 /20|9 tarihli ve 58048007 -2|2-E-344993 sayıh olur.
c) 24.06.2004 tarihli ve 5 l99 sayılı Hal.vanlan Koruma Kanununun 12.maddesi.

İlgi 1a) Yazı gereği ilgi (b) Kaymakamlık onayı ile oluşturulan" Kurban Hizmetleri
Komisyonu", Kaymakam Mustafa KILIÇ başkanhğnda ?9.10712019 tarihinde saat l0:00' da
Kocasinan Kaymakamlığında toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

1- KURBAN SATIŞ YERLERI :

a) Oruçreis Mah. Karpuzatan hayvan borsası.
b) Oymaağaç Mahallesi,

3_ KURBAN KESIM YERLERI :

a) Mimarsinan Mahallesi kapalı Pazar yeri,
b) Ziyagökalp mahallesi kapalı Pazar yei,
c) Yeni Mahalle kapalı Pazar yeri.
d) Gaziosman Mahallesi Pazar yeri.
f) Argıncık Pazar yeri
g) Beyazşehir kapalı Pazar yeri
h) Erkilet M.Akif Ersoy Mh.Kapalı Pazar yei
ı) Yeşil Mh.Açık Pazar ye.'i
j) Kombinalar, Karpuzatan et kombinaları
k) Erciyesevler Mah kapalı pazar yeri
l) Erkilet Camikebir Mah. Açlk Pazar yeri
m) Oymaağaç Kurban Satış yeri seyyar kesim araçlan
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2- HAWANLARIN KESiMİ :

İlgi (c) Hayvanları koruma kanununun 12. maddesi gereği, hayvanların kesiminin
korkutulmadan, ürkütülmeden ve hayvana en az acı verecek şekilde hijyenik kurallara
ulularak ve usule uygun olarak bir anda ve ehliyetli (Kesim belgesi bulunan ve Portör
Muayenesi yapılmış) elemanlarca yapılması esastır.

Kesim dini kurallara göre, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesim
için tahsis edilen yerlerde veya kişinin kendi mülkünde, gelip geçen kişilerin dikkatini
çekmeyecek şekilde uygun ortamlarda yapılması sağlanacaktır.
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4- KURBAN KEsiM ÜCRETLERİ :

a) Büyilkbaş Hayvan :400,00- TL. -(Kesmek,yiizmek ve sekiz parçaya ayırmak.)
b) Küçfübaş Hayvan : 100.00- TL, -(Kesmek,yiizmek ve dört parçaya ayırmak,)
c) Büyiikbaş Hayvanın sadece baş kesimi :150,00- TL.
d) Küçiikbaş Hayvanın sadece baş kesimi : 50,00- TL.

5_ BELEDİYELERCE YAPILACAK iŞLER:

a) Kuban kesim yerlerinde kanlann akması için yeterli miktarda çukurlann açılması,
b) Kurban satış ve kesim yerlerinin 0l/08/2018 tarihinden itibaren halka duüurulması

ve bu yerleıe afiş asılması, alınan kararların ve verilecek hizmetlerin spot sözcüklerle
vatandaşlara Belediye otobüslerine otobüs duraklarına mahalli Tv' lerde ve asılacak ilanlarla
duyurulması,

c) Temizlik ihtiyacı için kesim yerlerinde yeterli miktarda su bulundurulması,
d) Kesim yerlerinde atıklar için yeteri kadar poşet bulundurulması,
e) Gerekli temizliğin yapılması için kesim yerlerinde görevli bulundurulması,
f) Çukurların her giinün sonunda kapatılması,
g) Poşetlerle toplanan atıkların, temizlik araçları ile çöp depolama alanına götürülmesi

ve poşetler yırfildıktan sonra iizerlerinin kapatılması,
h) Kurban kesim yerine, kurban kesim fiyatlannın herkesin görebileceği yere asılması,
ı) Şehir içi cadde ve sokaklarda hayvan satışına ve kesimine meydan vermemek için

gerekli tedbirlerin alınması, zabıta ekiplerinin görevli olmasına rağmen sayısal olarak yetersiz
kalması halinde genel zabıtaya yardımcı olunması;

i) Kamu kullanımına açık kaldınm, cadde, sokak, park vb. yerlerde kesim yapmak
kesinlikle yasak olup, bu gibi yerlerde kesim yapanlar hakkında çevre kanununun 8lI ve 20la
maddeleri gereğince para cezası uygulanması,

6- iLÇE MüFTüLüĞüNCE YAPILACAK İŞLER:

a) Dini hükümlere göre kesilmesi için kesim yerlerinde nöbetçi din görevlisi
bulundurulması,

b) Yaaz ve Hutbelerde, Mahalli Televizyonlarda halka kurban kesim ve satım yerleri
ile ilgili bilgi verilmesi.

c) Mezbahanelerde İlçe müftiilüğilmüzce görevlendirilen kişilere " Kimlik Kartı "
verilmesi,

7- GIDA TARIM VE HAWANCILIK iLÇE MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK
IŞLER

a)Kurban olma yeterliliğine sahip olmayan halwanlann alım satım ve kesimine [lçe
Tarım Müdürlüğiiırıce müsaade edilmemesine,

b) Bayram siiresince Veteriner Hekimlerin bulundurulmasına; ihtiyaç dululması
halinde İlçe Tarım Müdürlüğünün 240 17 67 no'lu telefondan da veteriner yardımı
istenilebileceğine

7-iLÇE SAĞLIK MüDüRLüĞüNCE YAPILACAK İŞLER:

Kızıklı ve Barbaros (Yıtmaz İsmet Akansu) Aile Sağlığı toplumu merkezlerinin
küçtik müdahaleler için saat 09.00 ile 22.00 arası açık bulundurulması ve gerekli tedbirlerin
alınmasına,
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Sokak ortasında, izinsiz mekAnlarda ve gayri sıhhi şartlarda et çekimine izin
verilmemesine, kasaplaıca yapılacak bu işin ücretinin, Kasaplar odasınca belirlenmesine.

Satış ve Kesim yerlerinin, Bayramın 3.giinü akşamına kadar kontrol edilmesine,
Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdiirlüğüne ait 233 60 78 - 222 '10 00 no'lu

telefonlardan yardım istenebileceğine,
Kasaplar odası tarafından, Dini vecibelere uygun olaıak Büyilkbaş ve Küçükbaş

Halwan kesiminin çekimlerinin yapılmasına ve yerel Televizyonlarda gösterilmesine, Kurban
kestireceklerin, Kasaplar odasının 23l. 07 51 no'lu telefonundan yardım isteyebileceklerine,

Kurban kesim yerlerinde, Kurban kesecek kasaplann belli bir kıyafeti olacak, aynca
bu işe ehil olup ta Kurban kesmek isteyenlerin kasaplar odasından yaka kesim kartı almasına,
kurban kesen elemanlann yanlannda Halk Eğitim Merkezi tarafından kasaplık kursu belgesi
ve portör muayene kartlarının bulunup bulundurulmadığına dikkat etmeleri hususunda
vatandaşların bilgilendirilmelerine.İhtiyaç duyulması halinde: Dini konularda: İlçe
Müftülüğüniin - 231 69 27 ve Alo l90 nolu telefonundan yardım istenmesine.

Komisyonumuzca karar veri lmi ştir. !ı2 l 07 /20 19
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