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HARMANCIK KAYMAKAMLIĞi

İlçe Müftütüğü

TOPLANTITARIHI : 26.0].2019
TOPI-ANTI YERİ : Kaymakamlık Toplantı Salonu
TOPLAN'|İ KARAR NO : 20l9ll

2019 YILI HARMANCIK iı-Çrsi KURBAN HİZMETLERİ KoMisYoN KARARI
DOĞRULTUSUNDA ALINAN KARARLAR

Kurban IIizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğin ilgili maddeleri gereğince,20l9 Kurban
Hizmet]erinde allnacak tedbirleri ve usulleri belirlemek iızere 26. 07.2019 günü saat l0
:30' da Ka1 makaınlık ıoplanıı saIonunda llçcmiz Kaymakam V. Yasin ŞAHİVin başkunlığında
aşağıda isimleri ve unvanları belirtilen ü1,,elerin iştiraki ile toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Yılmaz ATAŞ Belediye Başkanı . Nazim KEÇECİ İlçe Müftüsü. Davut AYTEK ilçe Tanm ve
Orman Müdür V. Dr. Cüney Talha DL\4İR Hasıane Başhekimi . Mehmeı KAYA İlçc Çevre
ve Şehircilik Şefi ve Mehmet AYDEMİR Türkiye Diyanet Vakiı llaımancık Şube Temsilcisi .

l- KURBAN SATIŞ YERJ-ERİ:

l -Panayır alanında yapılmasına,
2-Kurban satış yerleri bayramdan l5 gün önce hazır hale getirilmesine bundan önce hayvan

girişine izin verilmemesine;

l-Belediye Mezbahanesi. çevre mahallelerdeki özel kesim yerleri ve şahısların özel
mülklerinde kurban kesmeye elverişli mekAnlarda dini kaidelere ve sağlık şartlarına uyarak chil
kişiler tarafından kesilmesi , kurbanlıktan artan sakatatların usulünce gerekli tedbirler a|ınarak
gömülmesine ,

2-Kurban kesinı ücreti (Büyük baş) 250,00 tl

3- KURBAN KEsiMiNDE GÖREV ALACAK DİĞER PERSoNEL:

Kurban kesim yerlerinde Kurban Bayramı günlerinde, ilgili kurumlarca yelerli sayıda. Din
Görev]isi, Veteriner Hekim, Kasap vc yardımcı personel ile araçların bulundurulmasına,

4- KOMiSYON KARARLARI DOĞRULTUSUNDA ALINACAK KARAR VE TEDBiRLER

1-Kurbaıı Satış ve Kesim Yerlerinde denetimin, Müftülük personeli ile . llçe Tarım
Müdürlüğü, Belediye Zablta . Veteriner hizmetlerince oluşturulan ekipler tarafından yapılmasına
ve çevre kirliliğine sebep olacak tutum vc davranışlar hassasiyetle takip edilmesine, kurallara
uymayanlar hakkında idari yaptırım uygulanmasına (Garip EKEN Zabıta Memuru , Tanju
AI PARSLAN Veıeriner l,{ekim re Abdulseıneı USTAOĞLU İmam Haıip ı

2- Dinen kurban olma niteliğine sahip olmayan ve hastalıkh olan hayvanlar için denetim
ekiplerince gerekli işlemlerin yapılmasına ve hazırlayacakları raporu komisyona sunmaları (gerek
kurban öncesi gerek kurban sonrası ) kurban satış /kesim yerleri denetlenecek.

3 İlçeye il sınırları içinden gelecek olan kurbanlık hayvanlarda pasaport ve kulak küpesi
olmasına:

4-İl sınırları dışından gelecek olan kurbanlık hayvanlarda ise Veteriner Sağlık Raporu. pasapoı1
ve kulak küpesi bulunmasına.

2- KURBAN KESiM YERLERi:



5-Kurban saıış yerlerinde damızlık dişi ve gebe büyük ve küçük baş hayvan satılmamasına.
6- Kurban kesim esnasında kesimlerin usulüne uygun olmasına,
7- Hayvanlara eziyet edilmemesine. çevre temizliği ve hiiyen kurallarına dikkat edilmesine^
8-Kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli enrniyet tedbirlerinin (Trafik, Güvenlik. Asayiş

vb. konularda) görev alanına göre, Emniyet, ZabıIa ve Jandarma tarafından alınmaslna;
9-Kurban satış ve kesim yerlerinde elektrik " su. wc gibi sosyal tesisler ile söz konusu

yerlerin temizliği ile hijyenin Belediye tarafından günlük olarak yerine getirilmesine :

l0-Satış ve kesim yerlerinden kaçan büyük baş hayvanların yakalanması için yakalanıa
ekibinin Zabıta n-ıcmurları Fatih ÖZDEMİR VE Garip EKEN den oluşturulması

l l -Kurban deri]erinin mevzuat çerçevesinde toplarımasına
l2-Kurul ül,esi kurum ve kuruluşlal,§20l 9 1,ılı kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair

tebliğ" doğrultusunda görev ve sorumluluklarına riayct ctmesi

5-Dt]Yt]RULAR:

l -Kurban Bayramı öncesi satış yerleri, kurban kesim yerleri, dini . sağlık ve azami derecede
hijyenik kurallara uyulmasının cemaate duyurulmasına , kcsim usul ve İşlemleri ı b. konular.
Kurban Hizmelleri Komisyonu üyelerince. Belediyc hoparlöründen ve Müftülük koordincsiırde
Yaaz ve Hutbelcrde işlenerek halkımızın bilgilendirilmesine.:

Bu toplantıda alınan kararların gereği yapılmak üzere llarmancık İlçesi Kurhan Hizmeıleri
Komisyon Üyesi olan kurumlara gönderilmesine ve duyurulmasına;

2-"Vekalelle Kurban Kesimi " konusrında halkımızın bilgilendirilmesine.
3-İlgiIi nıevzuat ve kurul,ikomisyon karaIarına aykırı hareket edenler hakkında cezai

işlemler uvgulanacağının bildirilmesine,
4- Komisyon tarafından belirlenen kurban satış, kurban kesim yerleri ile kesim ücretlerinin

üye kuruınların u,cb sitelerinde ilan edilmesine;

26 .07.2019 tarihinde saat l0 .30'da yapılan toplantıda kararlaştırıln-ıış r,e inrza altına alınmıştır

Komisırın Başkalı Uye

l-

Uye

Uye

asin ŞAHIN
Kaymakam V

tJ

Dr

Yıl Ş Nazım KEÇECl
İlçe Müftüsül]c le Başkıını

e

1

y [Jye

Sağlık Başkanı
Davul AYTEK

İlçe Tarım ve Orman
Müdür V

Me e
Ilçc Çe e sehircili

Şcli

Dl]MIR
p

ye

tA MtR
T. D. Vak Tenı.

]


