
gereken çalışmalar ile alınması gereken önlemler;

Kurbaıı Hizmetleri Komisyonu Evren İlçe Kaymakamı Başkanlığında ilgili daire temsilcilerinin

katılımları ile meri mevzuat İ"İçlr".lrra" rurban llizmetleri ile iİgili hususların görüŞiilmesi iÇin İlÇe

Kaymakamlığı Toplanlı salonunda 23lo8l20lr6 tarihinde saat 10:00,da toplanmıştır.

Toplantı neticesinde ;

T.c.
EVREN KAYMAKAMLIĞI

itçe Müftülüğü

KURBAN HiZMETLERİ KOMiSYON KARARI

KARARTARİHi :23108120|6

KARARNO :2016 - 01

GtiNDEM :2016 Yılı Kwban Hizrııetlerinin düzenli ve sağlıkh bir şekilde yiirtİtİilmesi için,

A) Kurban Satış Yeri: Pazar Yeri

l) ilçemizin küçiik olması nedeniyle kurban kesim yeri olmadığından kurban kesecök
' vatandaşlarımİan kurbanlarını kendi büçelerinde ve Besi çiftliklerinde kesmelefne

miisaade edilmesine,

kurban kesim güııünde kurban hizıııetleri kornisyonu üyesi ve ilgili kurum ve kuruluşlarda

yeterli personelin hazır bulundurulması;

İlçemizde basıh ve görsel medya olmadığından vaaz ve hutbelerle kurban kesimi ve gerekli

sıhhi kurallara ululması için halkın bilgilendirilmesi,

İlçemizde kesilen Kurbaıı potansiyelini belirlemek maksadıyla ve kesilen kuıbanl*ların
kulak küpe numaralarının toplatılması amacıyla mütarlar, din görevlileri,_ BelediYe 

.Zabıta
Memurlan ve diğer yetkililer aracılığı ile İlçe Gıda ve Tarım ve Hayvancılık Müdiirlüğiine

30.09.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar teslim edilmesine,

5) Katı atıkların düzenli ve tuzlı bir şekilde çevre mevzuatına uygun olaıak bertaraf edilmesİne,

6\ Bazı vakrf ve demeklerin kesimsiz kurban bedeli adı altında düzenlenen vekalet kurban

kesimi hakkİnda halkımıan bilinçlendirilmesine,

7) Kurbaıı Hizmetleriyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen şikAyetlerin Kurban Hİzmetleri

Komisyonunca ivedilikle çöztime kavuşturulmasına,

8) Üreme yeteneği olan dişi hayvanlann kesilmemesinin özendirilmesine,

9) Başta parazit hastalıklar olmak üzere, şarbon, brusella, tüberküloz, şap gibi hayvanlardan' 
insanlara geçen hastalıklar, sağlık, çewe sağlığı, temizlik, etin işlenmesi, pişirilmesi,

tfüetilmesi, sakatatların çöpe atılmaması, sokak hayvanlarına verİlmemesİ, toprak İçİne

derince gömülerek imha edilmesi vb. konulaıda kurban rehberinden de yararlanarak

vatandaşlarımızı aydınlatma faaliyetlerine'devam edilmesine,

göısel medyadan da yararlanrlarak halkın
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2)

3)

4)

l0) Vaaz ve Hutbeler başta olma üzere yazılı ve
bilgilendirilmesine,
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11) Kıırban bayramı günlerinde yaşanan güvenlik sonınrınun İlçe Emniyet Müdiirlüğü Ve İlÇe

Jandarma Komutanlığınca çöztimlenmesine,

12).,VekAletle Kurban Kesimi" konusunda halkımıan her türlü araç ve gerecİ kullanarak

bilgilendirilmesine; İlçemizde organizasyon yapacakların ilçemiz yerel birimlerinden ve

kurban komisyonundan izin alma sistemine geçilmesine,

13) Bazı Vakıf ve Derneklerce" Kesimsiz Kurban Bedeli" adı altında düzenlenen VekAletle

kurban Kesim organizasyonlanna vatandaşlarımızın katılımı halinde, hayvan kesilmeden bu

ibadetin yerine getirilmiş olmayacağı, vekAletle Kurban kesiminin bir yardım toplama

kampanyası olmadığı hususunun ve aynca Vekdletle Kurban kesim işleminin dini htlkmiiırıtln

İlçe Müftiltüğiin ce Y aaz ve Hutbelerde duyurulmasına,

14) İlçe Kurbaıı Hizmetleri Komisyonlannca gerekli hijyenik şartları haiz yeterli sayıda Kurban
Kesim ve Satış Yerlerinin belirlenerek (özel sektöre ait adresler de dahil olmak üzere) 26

Ağustos 2016 tarihine kadar (Din Hizmetleri Yönetim Sistemi)'ne girilmesine,

15) Mezkür yerlerin 28 Ağustos 2016 Pazargi.iıünden itibaren koordinasyon sağlanan r*l ,"
Komisyon üyesi kurum ve kuruluşlann resmi web sitelerinde yayınlanmasına,

16) Kurban olması dinen sakıncah olan hayvanların kwban satış yerlerine getirilmemesine1 du
hususun kurban satış yerlerindeki ilgililer tarafindan titizlikle kontrol edilmesine, ak§ihe

davranrşı görülenler hakkında 2016 "Yılı Kurban Tebliğinin" 21. maddesi gereğince cdzai
. işlem uygulanmasına,

17) Salgın hastahkların önlenmesi, Kurbanlık hayvan işletmeleri ve hayvan sevkleri ile ilgili
alınacak önlemler, Kuıbanlık hayvanların yiiklenmesi, taşırıınası ve boşaltılması, Kurbanlık
hayvanların sevkleri sırasında yapılacak kontroller ve benzeri hususların mezkfır tebliğde
belirtilen şekilde uygulanmasına,

18) Kurban Hizmetleriyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen şikdyetlerin Kurban Hizmetleri
Komisyonunca ivedilikle çözilıne kavuşturulmasına,

\/ B) Kurban Kcsinı Yerleri: ŞAHsİ MÜSTAKİL BAHÇELER

C) Kurban Kcsim Ücretleri: İlçemizde Kasap Olmadığı ve [Icrkes Kendi Kurbanını
Kendi Kestiği İçin Ücret Belirlenememiştir.

19) Yüanda belirtilmeyen hususlarda da tebliğ hükümlerinin uygulanmasına,

Komisyonumuzca oy birliği ile karar verildi.24/08120|6
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