
2019 YILI KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYON KARARLARI

GÜNDEM: 05.07.2019 Tarih ve 30822 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2019 Yılı 
Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına dair tebliğ.

AMAÇ: 11.08.2019 Pazar günü idrak edilecek Kurban Bayramında, ibadet maksadıyla kurban kesmek 
İsteyen vatandaşlarımızın dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde kurban 
kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olunması, kurban satış ve kesim yerlerinin 
belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi ve bu konulara ilişkin tedbirlerin alınması.

KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU ve KARARLAR:
İlçe Kaymakamı Faik Oktay SÖZER başkanlığında, üyeler İlçe Belediye Başkanı Hayri 

TÜRKYILMAZ, İlçe Müftüsü E. Mehmet SOYLU, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nalan YILDIZ, İlçe Tarım ve 
Orman Müdürü Ergün KARADAĞ, Orman İşletme Şefi Adnan ACAR ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 
Mudanya Temsilcisi Ekrem ŞAHİN'den,müteşekkil olan Kurban Hizmetleri Komisyonu, 23.07.2019 
tarihinde, Kaymakamlık Makamında, toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

1- İlçemizde Kurban satışlarının, 29.07.2019 Pazartesi günü başlamasına, Kurban Satış Yeri olarak, 
Mudanya Belediyesince belirtilen Ömerbey Mahallesi İstasyon Caddesi Kapalı Pazar Yeri ön kısmında 
kalan Dolgu Alam’nın Belediye tarafından uygun şekilde düzenlenmesine ve münhasıran kurban satmak 
üzere İlçemize küçük ve büyükbaş hayvan getirenlerin kurban satışlarını bu alanda yapmalarına, başka bir

W/erde kurban satışına engel olunmasına, Zabıta tarafından gerekli tedbirlerinin alınmasına,
2- Kurban Kesim yerlerinin Mudanya Belediyesince belirtilen;

a) Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Kapalı Alanı,
b) Güzelyalı Kapalı Pazaryeri,
e) Tirilye Mahallesi Eski Mezbaha yeri,
d) Ayrıca denetim sonucu şartlarını taşıdığı belirlenen özel kurban kesim yerlerinin, geçici kurban 
kesim yerleri olarak belirlenmesine,

3- Mudanya Belediye Başkanlığınca;
a) Kurban Satış ve Kesim Yerlerinin, 2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına dair tebliğ 
ekindeki Kurban satış yerleri ve kesim yerleri ile ilgili (Ek-3), (Ek-4), (Ek-5) ve (Ek-6)’ya göre 
26.07.2019 tarihine kadar ivedilikle gerekli düzenlemenin yapılarak hazır hale getirilmesine, ihtiyaç 
oranında Kurban satış yeri görevlisi bulundurulmasına,
b) Kurban satış ve kesim yerlerinde, kurban kesimi için su, elektirik, kanalizasyon veya foseptik 
çukuru gibi gerekli alt ve üst yapının oluşturulmasına, kesim yerlerinin tabanının, tazyikli suyla 
yıkama imkanına sahip beton asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden olmasına,
c) Kurban Kesim Yerlerinde, ihtiyaç oranında ehliyetli kesim elemanı (Kasaplık Belgesi olan veya 
Kesim Elamanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış "Kurs Bitirme Belgesi" ve “Hijyen 
Eğitimi Belgesi5' almış kişiler) bulundurulmasına ve kurban atıklarının kesim günlerince toplanarak 
imha edilmesine ilişkin gerekli her türlü tedbirin alınmasına,
d) Halkımıza, park, cadde, sokak gibi umuma açık yerlerde kurban kesimine müsaade 
edilmeyeceğinin bayram günlerinden önce ilan edilmesine ve bayram günleri gerekli denetimlerin ve 
duyuruların (Ek-1), (Ek-2)’e göre yapılmasına,
e) Kurban satış yeri görevlileri tarafından yapılacak kontrollerde belgesiz, sağlık durumu iyi 
olmayan, özellikle büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmamış (kapak atmamış), kurban vasfı 
taşımayan hayvanların kurban satış yerine alınmamasına ve satışına izin verilmemesine ve aykırı 
durumlarda yasal işlem başlatılacağına ilişkin, satış yeri yetkilileri tarafından hayvan sahibi ya da 
çadır sahibinden “Kurban Satış Yeri Taahhütnamesi” (Ek-4) alınarak arşivlenmesine, yapılan 
denetimlerde kurban olmaya uygun olmayan hayvanlar olduğu tespit edilirse ilgili hayvanların (X) 
işaretiyle işaretlenmesine,
f) Kurban kesimi yapılacak yerlerin, sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, zeminde su 
biriktirmeyen, ışıklandırması ve havalandırması bulunan mekanlarda olmasına,
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g) Kesim yerinde kullanılacak suyun içilebilir nitelikte olmasına ve kesim yerlerinin su, tuvalet vb. 
insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olmasına,
h) Kullanılacak tüm araç ve gereçlerin temiz olması, kesim yerlerinde dezenfeksiyon sisteminin 
bulunmasına,
ı) Kesim yerlerinde hayvanların bir birlerini görmelerini engelleyici önlemlerin alınmasına,
i) Kurbanların, "Kasaplık Belgesi "ne sahip olan veya Kesim Elamanı Yetiştirme ve Geliştirme 
Kurslarından alınmış "Kurs Bitirme Belgesi" ve “Hijyen Eğitimi Belgesi” almış kişiler tarafından 
kesilmesinin sağlanmasına,
j )  Kurban satış ve kesim yerlerinde görevlendirilecek personel için, Belediye tarafından "Görevli 
Kimlik Kartı" ve kesim elemanları için, "Kesim Elemanı Kimlik Kartı" hazırlanmasına,
k) Kesim yapan kişilerin, hijyenik eldiven, çizme önlük ve saç bonesi vb. gerekli araç ve gereçleri 
kullanmasına, bulaşı hastalıklara karşı hijyen ve sağlık kurallarına uymasına,
l) Hastalıklı organların çukurlara gömülüp, üzerlerinin kireçlenmesi veya yakılarak imha edilmesine,
m) Kesim yerlerinde kurbanını kendisi kesmek isteyen vatandaşlara kolaylık sağlanmasına,

4- Kurban Satış Yerleri, Kurban Kesim Yerleri ve ilgili duyuruların, 26.07.2019 tarihinden itibaren 
Komisyon üyesi kurum ve kuruluşların web sayfalarından yayınlanmasına,

5- Kurban satış ve kesim yerlerinin, 2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına dair tebliğde 
w belirtilen sağlık, çevre şartları ve diğer şartlara uygun olup olmadığını belirlemek, denetim ve kontrolünü

sağlamak amacıyla, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Mudanya Belediyesince 
görevlendirilecek birer görevli olmak üzere en az 3 kişiden müteşekkil “Kurban Satış Yerleri ve Kurban 
Kesim Yerleri Kontrol ve Denetim Birimi”nin oluşturulmasına ve oluşturulan Denetim ve Konrol 
Ekibince, söz konusu yerlerin denetim ve kontrollerinin, Mudanya Belediyesince tahsis edilen bir araç ile, 
2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına dair tebliğ ekindeki Kurban satış yerleri ve kesim yerleri ile 
ilgili (Ek-5) ve (Ek-6)’ya göre formların doldurulmasına, denetim ve konrollerinin yapılmasına, Tebliğin 
11. Maddesinin (7)’nci fıkrasına göre değerlendirmelerinin yapılmasına,

6- Kurban olarak satın alınacak hayvanların sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu/hayvan 
pasaportu/nakil belgesi olan, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve hayvan 
kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesine, gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık 
olarak kesilmesinin önlenmesine, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek olanların tercih 
edilmesine, Tarım ve Orman Bakanlığının web sayfasındaki “HaySag” isimli mobil uygulamasından küpe 
numarası girilerek kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet ve doğum tarihi gibi bilgilerin sorgulanarak 
öğrenilebilmesine,

7- Hayvanların giriş ve çıkışlarında, veteriner hekimler ve denetim birimlerince hastalığının olup 
^•olmadığının öğrenilmesine, özellikle şap hastalığı yönünden aşı ve bağışıklık sürelerine dikkat edilmesine,

Hayvan Kayıt Sistemi (TÜRKVET) veri tabanından bağlı bulunduğu ilçe Müdürlüğü tarafından İl içi 
hareketlerinde pasaport/nakil belgelerinin kontrol edilmesine. İller arası hareketlerinde ise veteriner sağlık 
raporları ve pasaport/nakil belgelerinin kontrol edilmesine ve duruma göre hareket edilmesine,

8- Kurban bayramı öncesinde kurbanlık hayvanların şevklerinin kontrol ve denetimi açısından, 
sorumluluk alanları içerisinde ilgi konularına göre İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve 
Belediye Zabıtası ile sıkı işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, belgesiz hayvan hareketlerine karşı 
düzenlenen yol kontrol ve denetimlerinin artırılmasına,

9- Vatandaşlarımızın kurbanlarını gelişi güzel yerlerde, çevre sağlığını olumsuz etkileyecek şekilde 
kesim yapmaması hususunda belediyeler, muhtarlıklar ve din görevlileri tarafından bilgilendirilmesine,

10- Kurban kesim yerleri dışında kalan ve kurban kesimi için uygun yerlerde, kendi bahçesi veya özel 
mülkünde kurbanlarını kendi imkanları ile kesmek isteyenlere, dini, sağlık ve hijyenik şartlara uyulması 
kaydı ile engel olunmamasına, hayvan atıklarının sızdırmaz sağlam poşetlere konularak Belediye temizlik 
ekiplerine teslim edilmesine veya en az iki metre derin çukurlar açılarak toprağa gömülmesi gibi uyarılarda 
bulunulmasına,

11- Kurbanlık hayvanların kulak küpelerinin toplanarak veri tabanından düşümlerinin sağlanabilmesi
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için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Muhtarlıklar bilgilendirilerek yazılı tebligat yapılmasına,
12- Kurban satış yerleri ve 2. Maddede belirtilen kesim yerleri için, Kurban Bayramı süresince;

a) İlçe Belediye Başkanlığınca; bayram öncesi ve süresince satış yerlerinde, bayram süesince kesim 
yerlerinde temizlik ve denetim birimlerinden yeterli sayıda tecrübeli eleman (zabıta, kurban satış yeri 
görevlisi ve kesim yeri görevlisi vb.) bulundurularak temizlik ve denetim ekipleri oluşturulmasına ve 
zabıta birimlerince aralıksız denetimlerin yapılmasına, hayvansal atıklar sakatat vb. maddelerin 
sızdırmaz dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen torbalara 2/3 oranında konularak atık taşıma aracı ve 
konteyner ile düzenli olarak bertaraf edilmesine, kaçan büyükbaş hayvanlar için başta uyuşturucu içeren 
tabanca olmak üzere yakalama gereçlerine sahip “Yakalama Timleri” oluşturulmasına, ihtiyaç halinde 
hayvanları tartmak için kantar bulundurulmasına, özellikle Kurban Bayramı’nm bir ve ikinci günleri 
kurban kesim yerlerinde izdiham olmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına ve kurban satış ve kesim 
yerlerinde çevre kirliliğini önleyici tedbirleri de içeren bir yönetim planı hazırlayarak komisyona 
sunmasına ve uygulanmasına

b) İlçe Müftülüğünce, yeterli sayıda din görevlisi bulundurulmasına,
c) İlçe Sağlık Müdürlüğünce, yeterli sayıda sağlık personeli bulundurulmasına ve kesim yerlerinin 
vb. sağlık ve hijyen açısından kontrollerinin yapılmasına,
d) İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yeterli sayıda veteriner hekim bulundurulmasına ve “Kurban 
Satış Yerleri ve Kurban Kesim Yerleri Denetleme ve Kontrol Ekibi” ile koordineli bir şekilde 
denetimlerin gerçekleştirilmesine,

13- Kurbanlık hayvanların kesim öncesi veya sonrası herhangi bir hastalık şüphesi durumunda Belediye 
veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerine müracaat edilmesine,

14- İhtiyaç halinde, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce "Kurban Kesim Bilgilendirme Eğitimi veya 
Kursu" açılmasına, katılan kursiyerlerin listesinin tutulmasına, kursu başarı ile bitirenlere “Kurs Bitirme 
Belgesi”in İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce sağlanmasına,

15- Kurban kesim yerlerin de kasaplara ödenecek kesim ücretinin; karkas kesim ücreti küçükbaş hayvanlar 
için 50 TL, büyük baş hayvanlar için 150 TL. detaylı kesim ücreti küçükbaş hayvanlar için 100 TL, büyük baş 
hayvanlar için 400 TL talep edilmesine,

16- Kurban satış ve kesim yerlerinin ve gerekli diğer duyuruların, Belediye ve Din Görevlileri tarafından 
afişler,' vaaz ve hutbe yoluyla halkımıza duyurulmasına,

17- Kurban olması dinen sakıncalı olan hayvanların kurban satış yerlerine getirilmemesi ve kurban 
edilmemesi, Komisyonca alman ve halkı ilgilendiren diğer konuların ve duyuruların Bayram öncesi ve 
Bayram sürecince Din Görevlileri tarafından vaaz ve hutbe vasıtasıyla halkımızın bilinçlendirilmesine,

18- Belediye tarafından uygun yerlere asılacak afişler ve Din Görevlileri tarafından camilerde vaaz ve 
hutbeler yoluyla duyurulmasına ve vatandaşların bu konularda bilinçlendirilmesine;

19- Halkımızın küpeli ve yanlarında pasaport bulunan büyükbaş hayvanları kurbanlık olarak tercih 
etmelerinin sağlanmasına, kurbanlık olarak kesilen hayvanların küpe ve pasaportlarının en geç 23 Ağustos 
2019 Cuma gününe kadar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmesine, ayrıca kesilen büyükbaş ve 
küçükbaş hayvanların sayısının da 31 Ağustos 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar İlçe Müftülüğüne 
bildirilmesine,

20- İlgili mevzuat ve Kurul/Komisyon Kararlarına aykırı hareket edenler hakkında, sorumluluk alanları 
içerisinde ilgi konularına göre, İçişleri Bakanlığı (İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı), 
Tarım ve Orman Bakanlığı (İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü), Orman İşletme Şefliği, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlıklarının ilgili birimleri ile Belediyelerce (Mudanya Belediyesi) aşağıdaki cezai işlemler uygulanır. 
Buna göre;

1) Kurban satış ve kurban kesim yerlerinde, 2872 saydı Çevre Kanunu’nun 8 inci maddesinde yer 
alan hususlara aykırı hareket edenlerden;
a) Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine 
uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri 
almayanlara Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (s) bendi gereğince, 287 TL,
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b) Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa 
veren tesislere ise Çevre Kanununun 20 nci maddesinin (j) bendi gereğince toplu kesimler için 
72,197 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde aynı Kanunun 24 üncü maddesi kapsamında 1.794 
TL cezai işlem uygulanır.
2) Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, 
atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar 
uygulanır.
3) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 12’nci maddesinin birinci 
fıkrasına göre; hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak 
hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne 
uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. Bu 
hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 1.255 TL idari para cezası uygulanır.
4) 5199 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre “Dini amaçla kurban kesmek 
isteyenlerin kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, çevre temizliğine uygun olarak, hayvana 
en az acı verecek şekilde bir anda kesimi, kesim yerleri, ehliyetli kesim yapacak kişiler ve ilgili diğer 
hususlar Bakanlık, kurum ve kuruluşların görüşü alınarak, Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu 
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." hükmüne aykırı hareket edenlere hayvan başına 
3.150 TL İdarî para cezası uygulanır.
5) 5199 saydı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre; hayvanlara 
kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, 
aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek 
yasak olup bu hükme aykırı davrananlara 625 TL idari para cezası uygulanır.
6) 5199 saydı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre; kesin olarak 
öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunmak yasak olup bu hükme aykırı 
davrananlara 625 TL para cezası uygulanır.

21-Kesim yerlerinde ve diğer yerlerdeki emniyet tedbirlerinin, sorumluluk alanları içerisinde ilgi 
konularına göre Belediye Zabıta Ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca 
alınmasına,

22-Dört sahifeden oluşan Komisyon Kararları’nm birer suretinin ve 2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin 
Uygulanmasına dair tebliğ ve eklerinin; Kaymakamlığa, İlçe Belediye Başkanlığına, İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğüne, İlçe Sağlık Müdürlüğüne, İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve İlçe Jandarma Komutanlığına, İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğüne, Tüm Mahalle Muhtarlıklarına ve İlçe Müftülüğüne gereği için gönderilmesine 
oy birliği ile karar verilmiştir. Karar Tarihi: 23 /07 /2019

V
Komisyon Başkanı

Faik Oktay SOZER/ 
Kaymakam

Üye

Hayri TURIÇYÎLMAZ 
Belediye Başkanı

Uye

s

AcTnan ACAR 
Orman İşletme Şefi

Ekrem ŞAHİN 
TDV Şb. Temsilcisi

4


