
, AKSUKAYMAKAMLIĞI
İLÇE KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYON KARARI

Karar Tarihi : 28.07.2021
Karar No :2021/01

2021 yılı Kurban Bayramında kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın, kurbanlarını
dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak kesebilmelerini sağlamak
amacıyla, kurban satılacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi ve bu konulara ilişkin diğer
hususlarla ilgili tedbirlerin alınması ileilgili şartların düzenlenmesi için 19.06/2021 tarihli ve
31516 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına
Dair Tebliğ” gereği oluşturulan İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu, Kaymakamlık Toplantı
Salonunda Aksu Kaymakamı Aydın ERGÜN Başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları
almıştır.

1. 19.06.2021 tarihli ve 31516 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “2021 Yılı Kurban
Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” hükümleri çerçevesinde, 20 Temmuz 2021
tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı münasebetiyle ilgili olan bütün kurum ve

kuruluşların üzerlerine düşen yükümlülüklerini yerine getirme noktasında gerekli tedbirlerin
alınmasına,

2. İlçemizde Kurban satış yerleri “Barbaros Mahallesi Serik Caddesi Yanı,
Güzelyurt Mahallesi Mezarlık Yanı, Soğucaksu Mahallesi Atatürk Bulvarı Eski
Çarşamba Pazarı Alanı” olarak belirlenmesine,

Kurban kesim yeri hazırlayan Aksu Belediye Başkanlığına ait Karaöz Mahallesi
Kapalı Pazar Yeri ve 09.07.2021 tarihine kadar Komisyonaizin için başvuracak olan özel
kurban kesim yerlerine denetim ekiplerince gidilerek yerinde inceleme yapılması sonucunda
kurban kesim yerleri olarak belirlenmesine,

3. İçişleri Bakanlığının konuya ilişkin genelgesi uyarınca, Komisyonun belirlediği
yerler dışında, öğrenci yurt binaları veya bahçelerinde toplu kesimler yapılmasına müsaade
edilmemesine,

4. Kurban satış ve kesim yerlerine aitbilgilerin Komisyon üyesi kurum ve kuruluşlarınweb sayfalarında yayınlanmasına,
5. Diyanet İşleri Başkanlığınca yayımlanan “2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin

Uygulanmasına Dair Tebliğ”in ekinde bulunan duyuru metinlerinin duyurulmasına,
6. Kurban satış yerlerinin bayramdan | ay önce hazır hale getirilmesine, butarihten

önce kurbanlık hayvan naklinin başlatılmamasına ve kurbanlık hayvan girişlerine 20.06.2021
tarihinden itibaren izin verilmesine,

7. “2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ”de belirtilen tedbirlerin
kurumlarca alınmasına, :

8. Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvanların sevklerinin kontrol ve denetim
altına alınabilmesi amacıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçeJandarma Komutanlığı ve Aksu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile sıkı işbirliği ve

koordinasyon sağlanarak, belgesiz hayvan hareketlerini önlemek için yol kontrol ve denetim
sayısının artırılmasına,

9. Hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar hariç olmak üzere; kurbanlık
hayvanların sadece Komisyonca belirlenen satış yerlerinde ve özel kurban kesimi yapılacakişletmelerde alınıp satılmasına; Komisyonca belirlenen yerler dışında kurbanlık hayvan alım
ve satımına müsaade edilmemesine; bu konuda yetiştiricilere ve satıcılara komisyonlarca
bilgilendirme yapılmasına,
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10. Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin
sorgulanabilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak kullanıma açılan“HaySag” isimli küpe sorgulama mobil uygulaması üzerinden küpe numarası girilerekhayvanların ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerinin sorgulanabileceği konusunda vatandaşlarımızınİlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce bilgilendirilmesine,

11. Kurban satış yerlerinde Komisyonca belirlenecek yeterli sayıda İlçe Tarım ve
Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri, Aksu Belediye veteriner hekimleri ve İlçe SağlıkMüdürlüğü Çevre ve Sağlık Teknisyeni, belediye zabıtası ile din görevlilerinden oluşan“Kurban Kontrol ve Denetim Birimi” kurulmasına,

12. Kurban satış yerlerinde satıcılara, görevlilere ve müşterilere yönelik bilgilendiriciafişler asılmasına,
13. İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunca belirlenen kurban satış yerlerinin açıkadreslerinin (İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün kontrol ve onayı alındıktan sonra) DinHizmetleri Yönetim Sistemine (DHYS) 29.06.2021 Salı günü mesai bitimine kadar

girilmesine,
14. Kurban satış yerlerinde, tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen Koronavirüs (COVİD-19) salgını sebebiyle ilgili Bakanlıklarca ve Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca kararlaştırılan!kararlaştırılacak hususlar çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınmasına,
15. Kesim yerlerinde komisyon üyesi kurum ve kuruluşlardan yeterli sayıda personelgörevlendirilmesine ve ücretlerinin konuya ilişkin Tebliğ ve ilgili kurum mevzuatı

çerçevesinde ödenmesine,
16. Kurbanlık hayvanların; Tarım ve Orman Bakanlığından şartlı onay/onay belgesialmış kesimhaneler ile Komisyonunn belirlediği kesim yerlerinde “Kasaplık Belgesi” veyaKesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi”olanlar

tarafından; belirlenmiş kesim yeri bulunmayanyerlerde ise cadde, sokak ve parka bakmamakkaydıyla kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ehil
kişilerce kesilmesine,

17. Kurban kesim yerlerinin gerekli denetimleri yapmak üzere İlçe Tarım ve Orman
Müdürlüğü veteriner hekimleri, belediye veteriner hekimleri, belediye zabıta ekipleri ve dingörevlileri işbirliği ile etkin olarak denetlenmesine,

18. Kurban kesim yerlerindeki kesim ekipmanlarının ve atıkların Kurban Bayramınındördüncü gününden itibaren ilgili kişi ve kurumlarca kaldırılmasının sağlanmasına,19. Kurban Bayramı süresince kesilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara ait kulakküpelerinin TÜRKVET veri tabanından düşülebilmesi için, mezbahalar dışında Komisyoncabelirlenen kurban kesim yerlerinde izin verilen kişi ya da kurumlarca kesilen hayvanlarıntamamının küpelerinin kesim yeri sorumluları tarafından toplanarak İlçe Tarım ve Orman
Müdürlüğüne teslim edilmesine, Komisyonca belirlenen yerler dışında mahallelerde (cadde,sokak vb umuma mahsus yerler dışında, dışarıdan görülmeyecek şekilde kurban sahiplerininkendi bahçelerinde) ehil kişilerce kesilecek hayvanların küpelerinin ise kurban sahiplerincemuhtarlıklara teslim edilmesine,

20. İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunca kurban satış ve kesim yerlerinindenetlenmesi, ayrıca özel mülkiyetinde kurban kesimi yapmak üzere müracaat eden
vatandaşlarımızın taleplerini değerlendirmek üzere İlçe Müftülüğünden Şube MüdürüYavuz YANMAZ, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden Veteriner Hekim ŞuayipTEKİN, İlçe Sağlık Müdürlüğünden Çevre Sağlık Teknisyeni Celal CENGİZ, Aksu
Belediye Başkanlığından Veteriner Hekimi Tevfik ŞEVİKTEKİN'in müteşekkil “KurbanKontrol ve Denetim Birimi” ekibi oluşturulmasına, denetim ekibince kurban satış ve kesim
yerlerine gidilerek yerinde inceleme yapılmasına,
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21. İlgili mevzuat ve KurulKomisyon Kararlarına aykırı hareket edenler hakkında ilgili
kanun maddelerinde belirtilen cezai işlemlerin ilgili kurumlarca uygulanmasına, uygulamada
herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

YYbirliğiyle karar verilmiştir. 28.06.2021
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