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18.02.2002 tarihli ve 24850 sayrh Kurban Hizmetlerinin Diyanet igleri Bagkanhlrnca
Yiirtitiilmesine Dair Ydnetmelik, 05.07.2019 tarihli ve 337gg3 sayrh 2019 yrh Kurban
Hizmetlerinin Uygulanmasrna dair Tebli! gerelince 2019 yrh Kurban Bayramr mtinasebetiyle
tedbirlerin ahnmasr ydniinde gerekli galgmalann planlanmasr ve yaprlmasr igin Sinanpaga ilgesi
2019 yrh Kurban Hizmetleri Komisyonu 22.07.2019 tarihinde iaat 09:j0'te Kaymakam;k
makammda Kaymakam Mustafa Hamit KIYICI Ba;kanhgrnda toplanarak agalrdaki kararlan
almr$ur.

1. 11.08.2019 tarihinde idrak edilecek Kurban Bayramrmn Milletimiz igin hayrrlara vesile
olmasr temennisi ve 05.07.2019 tarihli ve 30822 sayir Resmi Gazetede yayrnlanmrq olan 2019
Yrh Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasrna Dair Teblig dofrultusunda, btittin kurum ve
kuruluglann iizerine diigen sorumluluklan titizlikle yerine getirmesine,

2. i19e Merkezinde Akprnar Mahallesinde bulunan Canh Hayvan Pazanmn kurbanlk hayvaa
satrg yeri olarak halkrmrza duyurulmasrna;

3. ilge Merkezinde Akpnar Mahallesinde bulunan Canh Hayvan Pazan yamrun kurbanlk kesim
yeri olarak halkrmrza duyurulmasrna;

4. Talep edildigi takdirde dzel sektdre ait yerlere izin verilmesine ve kurbamm kendi bahgesi
veya 6zel miilkiinde sallk, gelte gartlan ile dini gartlara uygun olarak kesmek isteyenlere
engel olunmamasrna;

5. Kurbanlft satrg yerleri ile kurbanhk kesim yerlerinin birbirine yakrn olmasma ve bu yerin
adresinin halkrmrza duyurulmasrna,

6. Kurban sahg ve kesirn yerlerinin temizlik ve dezenfekte iglerinin Belediye temizlik ekiplerince
yaprlmasrna, kurban atklanmn Belediye ekiplerince aym giin toplanarak yerlegim drgrnda bir
yere gdmiilmesi ve gerekli kireglemenin yaprlmasma;

7. Kurbanltk kesim yerlerinde kesilen kurbanlann deri ve sakatatlanmn zayi olmadan amacrna
mahrf bir gekilde degerlendirilmesi igin komisyonca gerekli tedbirlerin ahnmasrn4

8. Halkrmlza aynca Vekaletle Kurban kesim organizasyonu hakkrnda bilgi verilmesine,

9. Kurban kesim yerlerinin saghk gartlanna uygunlulunun ilge Saghk Miidiirliiltince
denetlenmesine;

10. ilge Grda Tanm Hayvancrhk Miidiirliigiince Kurban Bayramr dncesi ve bayram si.iresince
hayvan saghgr konusunda olabilecek giipheli durumlara kargr hazrrhkh olunmasrna, kesim
dncesi ve kesim sonrast her tiirlti olumsuzluk halinde ilge Grda Tanm ve Hayvancrhk
MiidiirliiEiintin 311 70 10 nolu telefonuna bu konuda baqvuru yaprlmasrnm vatandaqlanmrza
dulurulmastna, aynca yeteri kadar veteriner gdrevlendirilmesine, veterinerler tarafindan
kurbanhk olacak hayvan lostaslanna uymayan damlzhk ve gebe olanlann kesilmesinin



miimkiin oldufu kadar engellenmesine, bu iglemlerin beldelerde veterineri olan betediyelerin
gdrevlendirilecefi veterinerlertarafindan ip edilmesine;

1l' Kurban satrg yerleri dtgmda kurbanhk satrlmamasr ve kesim yerleri drgmda cadde iizerinde rast
gele. yerlerde kesim yaprlmamasr igin Belediye Zabrtasrrun denetim yapmasrna ve gerekri
tedbirleri almasrna,

12. ilgemizde kurban satrg ve kesim yerleri ile diler hizmetlerin Komisyon ve ilge Grda Tanm ve
Hayvancrhk Mtidiirltilii ekiplerince denetlenmesine;

13. Kurban kesim yerlerinde sertifikah kasaplann, yeterli sayrda belediyeler tarafindan
gdrevlendirilmesi ve sertifikasr olmayan kigilerce kesim yaplimasrmn dnlenmesine ve de
halvanlardan insanlara gegebilen hastahklar ile insanlardan irayvanlara gegebilen hastalklann
dnlenmesi igin kesim srasrnda ve de etlerin hijyeni konusunda halkrmrzrn
bilinglendirilmesine, ilgili denetimin ve duyurulann belediyelerle yaprlmasrna;

14. Diyanet igleri Baqkanhlrnca hazrlanan Kurban Rehberinin ilge ve Belde Belediyelerinin ve
ilgiti turum ve kuruluglar ile ilge Miift'tiliiliiniin web sitesinde yayurlanmasrna ,r" hulk .r"u
vaaz ve hutbe yoluyla anlatrlmasrn4

15. Kurban kesim ile ilgili olarak kasaplann alacag azami iicret:

Biiyiikbag hayvan igin: 250 (ikiytizelli) TL.
Kiigiikbaq halwan igin: 75 (Yetrnigbeg) TL' yi gegmeyecektir.

16. Kurban olarak satrn alrnacak hayvanlann, sa!l*h, besili, veteriner sa[hk raporu, haywan
pasaportu kimlifi olmasrna dikkat edilerek, kurban edilmesi uygun halvanlann erkek
olanlanrun tercih edilmesine anlatrlmasn4

17. Kurban olmasr dinen kabul gdrmeyen hayvanlar kurban satrg yerine getirilemezler, kurbamn
bir ibadet olmasr sebebiyle kurbamn yagrmn sa[h[rrun tamh$ bakrmrndan kurban olmasma
engel bir kusurunun bulunmamasrmn gerekli oldulunun Miiftiiliikge duyurulmasma;

I 8 . Kurbal kesim giinlerinde yaralanmalara kargr acil salhk miidahalesinin zamarulda
yaprlabilmesi igin, saghk tedbirlerinin en iist dtizeyde ilge Sallk Miidi.irliili.ince almmasrna;

19. Kwban edilen btiyiikba; hayvanlann kulak kiipeleri ve pasaportlan ile kiigiikbag hayvanlann
sayrlanmn kasabalarda Belediye Zabrta ekiplerince, kdylerde ise Muhtarlarca ilge Grda Tanm
ve Hayvancrhk Miidiirliiflune tutanakla teslim edilmesine,

20. EK-l ve EK-2 forumlann cami ilan panolarr ile kurban satrg ve kesim yerlerine asrlmak
suretiyle halkrmrza duyurulmasrna;

21. Kurban hayvan satrg ve sevkiyatr yapanlar igin Avrupa yakasr dahil istanbul'a canh hayvan
sevkiyatrmn 27.07.2019 tarihinden itibaren yaprlabileceli sebebiyle bu tarihten daha 6nce
istanbul'a Kurbanhk hayvan sevkiyatrmn yaprlmamasr gerektilinin halkrmrza duyurulmasrna;

22. EK-3 duyurunun Belediye Baqkanlklannca ve Kdy Muhtarlannca belediye ve muhtarhklann
anonsundan halka duyurulmasrna;

23. 14. ve 1 5. Kararlarda belirtilen hususlann bayram iincesi Cuma vaazr ile bayram vazzrnda ve
hutbelerde konunun iglenerek dini ibadeti yaparken temizlik ve salhk agtsrndan gartlara
uytlmasrmn; aynca kulak kiipesi ve menge kafrdr-pasaportu olmayan hayvanlar ile damrzhk



ve gebe di$i hayvanlann kurban edilmemelerinin hem dini ve hem de insan salhlr agrsrndandneminin miiftiiltik ve din gdrevlilerince hdka Jailmasrna;

24' Kurban Bayramtntn birinci giinii kurban kesim yerinde kurban kesimi ve ibadeti ile ilgili dinikonularda halkrmrzrn aydrnlatrlmasr igin yeteri taaar Jin grirevlisinin hazrr bulundurulmasrna;

25' Kurban Hizmetleri Komisyonu kararlanmn belediye hoparldrtinden bayramdan cince siirekliolarak halka duyurulmasrna ve ilgemiz belde baqianrrkl-, 
" 

'ttiv -.urrr,*trtt*rrru
gdnderilmesine;

26' ilgemiz srrurlan iginde tae{.layv1n ryui ve satr$rnrn engelenmesi igin Belediyelerin ve KdyMuhtarhklanmn gerekli tedbirleri alarak, usulstizii ve giipheli durumlarda irr"A in" irg"Jandarma Komutanhfirna haber vermelerine;

27' Sinanpaga 2019 Yfi Kurtan Hizmetleri Komisyonu kararlannm komisyondaki Kurum ve
Kuruluglar ile Belde Belediye Baqkanrrklanmn intemet sitesinde ilan edilmesine.
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