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MANAVGAT KAYMAKAMLIĞI
2022YILI KURBAN HiZMETLERi KOMİSYON KARARI
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106/2022

03.06,2022 tarihli ve 3'l855 sal,ıJı Resıni Gazetede yayıır-ılanan "2022 Yıiı Kurban
Hizmetleriniıı [Jl,gulanmasına Dair'l-ebliği" ile 09'feınmuz 2022 Cun-ıarlesİ günü idrak edeceğimiz
Kurban Bayramı dolalrsıyla Kaynıakanıhğım ızın |5.06.2022 tarihli ve E-l3963504,212,2566254
sayılı onayı iie oluşturulan "l\4anavgal İlçe Kurban Hiznıetleri Komis1,onu'' Kaymakanı
Abdu]kadir DEMiR Başkanlığında Kaymakamlık Toplanıı Salonunda 23.06.2022 tarihinde
Perşembe güııü saa1 10:e'da loplanarak ibadel aınacı ile kurban kesecek olan vatandaşlarımızın bu
dini vazifelerini ifa ederken kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şarllarına. hayvan haklarına ı'e
çevre temizliğine uygun bir şekilde kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı
olmak, kurban satılacak ve kesilecek yerleri ve alınacak tedbirleri belirlemek amacıyla aşağıdaki
karaılar alınmıştır.

l.

a) Kurbanlık Satış Yeri Olarak; Manavgat Belediyesince bildirilen, Çeltikçi Mahallesi Yol
Kavşağı ile Sanlar Müallesi Muhittin Ersoy Bulvan 3053 Sokak Ece Düğün Salonu Karşısı
olarak belirlenmesine,

b) Kurbaıı Kesim Yeri Olarak; Manavgat İlçe Merkezinde Mezbaha (Büyiikbaş

ve

Küçiikbaş), Kavakh Mahallesinde bulunan Çarşamba Kapalı Pazar Yeri (Sadece Küçübaş),
Cumartesi Pazar Yeri (Sadece Küçfübaş), Aşağıhisar Mahallesinde bulunan Perşembe
]Kapa].ı pazet. yeri (sadece küçfübaş), Ömek Mahallesi ziraat Bankası aıkasında bulunan
Geçici Pazar Yeri (Sadece küçiıkbaş), Örnek mahallesi 1562 sokakta bulunan Neşeli oto
yıkama (Sadece Küçükbaş), Taşağıl Mahallesi Hacı Hamza Atalay Kur'an Kursu Büçesi
(Sadece Küçiikbaş), Side Mahallesi Kapalı Pazar Yeri (Sadece Küçi.ikbaş), Sarılar Mahallesi
Kapah Pazar Yerinin (Sadece Küçiikbaş) Kurban Kesim Yeri olarak belirlenmesine,
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Kurban satış yeri olaıak belirlenen yerler dışında kurban satışına müsaade edilmemesine,
Hastalıklı hayvanlar için karantina bölgesi olarak ayn bir yerin tespit edilmesine,

Trafik kazalannı önlemek amacıyla alınması gereken trafik, güvenlik, emniyet ve diğer
tedbirlerin Belediye Başkanlığı, ilçe Emniyet Müdürlüğü ve ilçe Jandarma komutanhğt
tarafindan alnmasına,
a) İlçemize giriş noktalarında İlçe Emniyeı Müdİ.iflüğü, ilçe Jandarma Komutanhğı ve ilçe
Tanm ve orman Müdiirlüğü personelince denetimlerin yapılmasın4 hayvan taşıma olasllığl
bulunan kamyonların tamamınrn durdurularak kontrol edilmesine ve özellikleri belgelerine
uymayan hayvan sevkleri ile raporsuz hayvan sevkleri hakkmda gerekli yasal işlemlerin
uygulanmasrna, kaçak hayvan hareketlerine karşı diizenlenen yol kontrol ve denetimlerinin
elkinliğini artırmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca yeterli sayıda ııraç geleç ve
personel görevlendirilmesine,

b) Denetimler esnasında, Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporu ve beraberinde bulunması gereken

belgeler olmadan kaçak olarak yapılan hayvan sevklerinin tespiti halinde hayvanlann yed-i
emin ile sahibine teslim edilerek hayvan sahibinin göstereceği bir işletmede karantinaya
alınmasına, hayvan sahibinin karantina için yer gösterememesi durumunda, masrafları

A

hayvan sahibince karşılanmak üzere Belediyece Belirlenen bir yerde karantinaya alınmasına
ve 5996 sayılı Veteriner Hiznetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanununun ilgili maddeleri
gereğince, gerekli cezai işlemlerin uygulanmasına, yed-i emine muhalefel edilmesi
durumunda ilgili Kurumlarca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına.

c) Kurban satış yerine giriş yapacak hayvanların kulak küpelerinin, pasaportlarının ve
hayvan sevk belgelerinin Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Manavgat Belediyesi
pcrsonelince incelenınesine ve kurbanlık hayvanJarın sağ]ık )/öniinden tetkik edilcrek mani
bir durumulı oiup olnradığıı-ıın veleriner hekimlerce kontrol edilnıesiı.ıe.
).

Kurban saıış ı,e kesiın 1,eri lisıelerinin Kurban Hizmetlerinin LJygulanmasına Dair Tebliğ
gereği belirlelıen esaslara ul,gun o|arak. İlçe kurban hizmelleri komisyonu adına İlçe
Belediye Başkanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve llçe Müftülüğü elenıanlarının
katılımı ile "Kurban Satş Yerleri Kontrol Formu" Ek-5 r,e "Kurban Kesim Yerleri Kontrol
Formu" Ek-6'nın her kurban satış ve kesim yeri için, komisyonca belirlenen denetçilerce
doldurulmasına, 60 üstü puanla değerlendirilen yerler için uygunluk belgesi, 60 puan altıyla
değerlendirilen yerler için uygunsuzluk belgesi di,izenlenmesine ve kornisyonumuza rapor
sunulmasına, uygun görülen satış ve kesim yerlerine komisyonumuz adına İlçe
Müftillüğiince izin verilmesine ve ihtiyaç halinde yeni kuıban satış ve kesim yerleri
listesinin ilgili birimlerce izin verildikçe giincellenmesine,
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kurban kesim yeri olarak belirlenen yerin sorumlusu olarak Manavgat Belediyesi tarafinduı,
kurban kesilecek her bir gün için oluşturacağı randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban
kesim yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asılmasına ve randevu alınarak Kurban
Kesim Yerlerine gidilmesinin teşvik edilmesine,

7

Belirlenen kurban kesim yerinin dezenfekte edilebilir, zemininde
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a) Kurban kesim ücretlerinin büyükbaş hayvanlar için 1000,00 TL, küçükbaş hayvanlann
tamamı için 200,00 TL, olarak belirlenmesine,

su birikmeyen,
ışıklandırma ve havalandrrma imkanı olan. dini ve hijyenik şartlara uygun, yetiştirici-satıcı
alıcı-görevli personel-kasap ve yardımcı ile vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak
yerler ( su, elektrik, tuvalet, otopark, mescit vs.) dikkate alınarak Manavgat Belediyesince
oluşturulması ve denetlenmesine,

b) Özel Toplu Kesim Yapmak isteyen kişi ve işletmelerden Kurban Kesim İzin Belgesi
verilmesi karşılığında l .000,00,- TL ücret alınmasına, alınan ücretlerin Manavgat Kurbaıı
Hizmetleri Komisyonu adına Ziraat Bankası Merkez Şubesinde açılan
TR07000 1 00033 l 8823 l 1 82500 l No' lu Banka Hesabına vatrnlmasrna.
c) Kurban Hizmetleri hesabından, Kurban Hizmetlerinin Sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi
amacıyla oluşfurulan ve kurban kesim ve satış yeri Denetim Biriminde Görevlendirilen
personellere Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğinin S.maddesinin (m) bendi
gereğince ödeme yapılmasrna,
9

Belirlenen yer dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak şekilde yot kenarları, park ve
bahçeler, dere yataklan gibi yerlerde kurban kesilmesine müsaade edilmemesine ve bu
amaca yönelik denetimlerin Emniyet, Sağlık. Tanm ve Orman Müdürlüğü ve Belediye
zabıta ekiplerince yapılmasına ve gerekirse ceza uygulanmasına,

fu

2

lA

l0.

Etrafı kapaıılmış özel mülk veya bahçesinde kurban kesmek isteyenlerin bunu ibadel şuuru
ile yaparak dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uymalarına, hayvanlara
eziyet etmeden dini vazifelerini yerine getirmeleri hususunda İIçe Müftülüğiince
bilgilendirme yapılmasına ve kurban atıklarının derin bir çukura gömülmesinin
sağlanmasına,

l].

12

l3.

14.

Hayvanlara kötü davranılmas,. aç ve susuz bırakılması. aşırı soğuk ı,eya sıcakta bırakılması.
bakıııılarının ihınal edilmesi r,e kesiıı olarak öldüğii anlaşılmadan vticrıllara müdaha]ede
bulunulnıası 1,asaktır. Bu yasaklara ul,ınayanlara ceza uygulanmasına,
Be|ediyesi Tarafıııdaıı Kurban salış yerierinin 24,06.2022 tarihinden ilibareır hazır
hayvan satışlarınıı-ı 24.06.2022 tarihinden itibaren başlalılmasına,

'unrl,gal
hale getiriIn-ıesine.

Kurban satış ve kesim yerinde gerektiğinde müdahale için IIçe Sağlık Müdürlüğünce tam
donanımlı bir ambulansın ve sağlık ekibinin çağn üzerine hazır bulundurulmasına,
a) Kurban satış ve kesim yerlerindeki atıklann insan sağlığı ve çewe temizliğini olumsuz
yönde etkilememesi ve kötü göriintiinün önlenmesi için Manavgat Belediye Başkanlığı, İlçe
Sağlık Müdürlüğü ve Tanm ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından gerekli denetimlerin
yapılmasına ve söz konusu atıkların günlük olarak Manavgat Belediyesi ekiplerince
kaldınlmasına,
b) Belirlenen kurban kesim yerlerinde halkımıza dini bilgi vermek ve dini usüllere uygun
kesim yapılmasını sağlamak üzere İlçe Müfti,ilüğünce yeterli sayıda din görevlisinin
bulundurulmasına,

l5.
l6.

Kurban satış ve kesim yerlerinin Manavgat Belediyesi tarafindan temizlenmesine,

Kurbanlık hayvanların, ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Tanm ve
Orman Bakanlığınca hazırlanarak kullanıma açıIan "TÜRKVET" isimli mobil uygulaması
tizerinden küpe numarası girilerek hayvanlann ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerinin
sorgulanabileceği konusunda vatandaşlann bi|gilendirilmesine,

l7

Kurban olarak satm alınacak hayvanlann (sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu,/hayvan
pasaportı"ı/nakil^^ belgesi olan) Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşılan
yapılmış ve TURKVET kayıt sisteminde kayıtlı olanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık
değeri yüksek dişi hayvanlann kuıbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi
uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek olan_lann tercih edilmesinin sağlanmasına,

l8.

2022 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin 6. Maddesinin (f) bendi
gereği Kurban satış yeri görevlileri tarafindan yapılacak kontrollerde belgesiz, sağlık
durumu iyi olmayarı, özellik]e büyfübaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmamış (kapak
atmamış), kurban vasfı taşlmayan hayvanlann kurban satış yerine alınmayacağt ve satrşma
izin verilmeyeceği ve aykrı durumlarda yasal işlem başIatılacağına ilişkin. çadır ya da ağıl
kiralama yetkisine sahip kurban satış yeri yetkilileri tarafından hayvan sahibi ya da çadır
sahibinden, bu tebliğin ekinde yer alan (Ek-4) "Kurban Satış Taahhütnamesi" imzalatılarak
saklanmasına, Kurban satış yeri görevlileri tarafindan yapılacak kontrollerde belgesiz,
sağlıksız ve kurban olmaya uygun olmayan hayvanlar olduğu tespit edilirse ilgili
hayvanlann (X) işaretiyle işaretlenmesine, kwban saüş yerinin muhtelif yerlerine (X) işareti
olan hayvanların kurban olmaya uygun olmadığına dair bilgilendirme afişleri asılmasına,

|9

Tebliğ ekinde yer alan (Ek-l ve Ek-2) "Duyurunun Kurban olarak kesilen sığır cinsi
hayvanların kulak küpeleri ve Pasaportları ile koyun ve keçi türü hayvanlann kulak
küpeleri" ile ilgili duyurulann Kurban satış ve kesim yerlerine asılmasına,

20.

Ilçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanı dışında kalan Mahallelerde kaçak kurban satış ve
kesimi olaylarının ön]enebilmesi için İIçe Jandarma KomuıanJığı iIe İlçe Tarım ve Orman
Müdürlüğü ekiplerinin düzenli denetim yapmalarına.

)1

Kurban sahş ve kesim yerleri ile alııran diğer kararların mahal]i basın yayın organlarından,
radyo ve lelevizyonlardan, canıilerde vaaz ı,e huıbelerden. 24106/2022 tarihi itibariyle ilgili
kurumların web sayfalarından ve diğer iletişinı yollarından faydalanılarak halka
duyurulmasına,

22

Halk Eğitin,ı Merkezi Müdürlüğünce İlçe Müftülüğü ile işbirliği yapılarak "Kurban Kesinı
Elemarıı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu" düzenlenmesine ve başarılı olanlara bitirme
belgesi verilmesine,
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Kurban satış yerlerine hayvan getiren vatandaşIarın kimlik bildirimlerinin İlçe Emniyet
Müdürlüğünce yapılmasından sonra Manavgat Belediye Başkanlığınca kendilerine satış izni
verilmesine,

24.

Her kurbanın hisse başına paıçalama işi kurbanı kesen veya parçalama işlemi için
görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanlan tarafindan yapılmasına,
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Tebliğin l l/4 Maddesi gereğince kurulacak olan "Kurban Kontrol ve Denetim Biriminde"
görevlendirilmek iizere Manavgat Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdiiflüğü tarafindan
görevlendirilecek veteriner hekim ve zabıta unvanında görev yapan personelin isim ve
iletişim bilgilerinin 24.06.2022 tarihinde Cuma giirıü mesai bitimine kadar Manavgat İlçe
Müft ülüğilne bildirilmesine,

26.

Kurban olaıak kesilen sığır cinsi hayvanlara air kulak küpe veya pasaport|ann, kesim
yerlerindeki görevliler, mütarlar, din görevlileri, belediye zabıta memurlan ve diğer
yetkililer aracılığıyla 18.07.2022 tarihinde pazartesi günü mesai bitimine kadar Tanm ve
Orman İlçe Müdürlüğüne teslim edilmesine ve bu hususun vatandaşlanmıza duyurulmasına,
aynca Diyanet İşleri Başkanlığınca geliştirilen duyuru metnini ilan panolanyla ve kurban
satış ve kesim yerlerine asılmak-astırmak suretiyle ilgililerin bilgilendirilmesinin
sağlanmasına,

27

İlçe Merkezinde belirlenen Kurban satlş ve kesim yerinde can ve mal güvenliği ile hırsızhk,
kalpazanlık vb. olaylaıa karşı polis noktası oluşturulmasına, trafik diizenlemesi ve emniyet
tedbirlerinin İlçe Emniyet Müdürlüğiince sağlanmasına, mahallelerimizde Kurban Bayramı
öncesi yoğunlaşacak hayvan nakilleri akabinde yaşanabilecek asayiş olaylarına kaışı İlçe
Jandarma Komutanlığınca gerekli tedbirlerin alınmasına,

28.

Hasta veya ölen hayvanlann iılaf ve gömülmesi işlemlerinin yapılması icab ettiğinde Tanm
Orman İlçe Müdürlüğiinün koordinasyonunda Manavgat Belediyesi tarafindan gerekli araç
gereç ve personel temininin ücretsiz olarak sağlanmasına.
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29.

Bu kararda değinilmeyen hususlar için. ekre yer alan "2022 Yı|ı Kurban Hizmetlerinin
Uygulanmasına Dair Tebliğ" hükümleri gereğince komisyon üyesi ve koordinasyon
sağlanan Kurum ve Kuruluşlar görev alanlanna giren işleri yapmakla yükümlüdür.

30.
l
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a)

b)
c)
ç)
d)
e)

0
c)

ğ)
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Cezai hükümler;
İIgili nlevzuat r.e K iıru|/K oı-ıı is1 oıı Kararlarıııa aykırı hareket cden]er hakkıntla aşağıdaki
cczai işlemler uygulanır:
Kurbaı-ı satış ı,e kurban kesim y,erlerinde: Karar. Yönelıııelik. Tebliğ. Kurul. Konris1,on
Kararları r,e 2872 savıIı Çevre Kanulıu hüküınleri kapsan-ıında çeı,ı,e kirliliğiniıı ön]eııı-ıesi
için dikkat edilmesi gereken hususlar r,e deııeıim esaslarına ilişkin hazırlanan yönelim pianı
çerçeı esinde denetiıı yapılır. 2872 sa.v-ılı Kalıunun 8'inci nıaddesinde y,er aJaıı Iıususlara
aykırı lıareket edenlerden;
Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile
kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür iaaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun
alanlarda geıekli önlemleri almayanlara 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (s)
bendi gereğince 1.362.- TL idari para cezası uygulanr,
Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atık-lanru
toprağa veren tesislere, 2872 sayılı kanunun 20 nci maddesinin () bendi gereğince; toplu
kesimler için l31.5l6.- TL bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 3.267.-TL idari para cezası
Kanununun 24 iincü maddesi kapsamında uygulanır.
Cadde, sokak ve paıklan kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra
kan, atık ve iç organlan sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli
yasal yaptınmlar uygulanır.
24.06.2004 tarihli ve 5199 Sayılı Hayvanlan Koruma Kanununun lO.maddesinin
l.fikrasına göre, satılırken; hayvanlannın sağlıklarının iyi barındırıldıkları yerin temiz ve
sağlık şadanna uygun olması zorunlu olup bu hükme aykın hareket edenlere aynı
Kanunun 28.maddesinin (0 bendi gereğince 68l.-TL. İdari para cezası uygulanır.
24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanlan Koruma Kanununun l2.nci maddesinin
birinci fikasına göre; hayvanlann kesilmesi; dini kurallann gerektirdiği özel koşullar
dikkate alınarak hayvanı koıkutmadarı, ürkütmed en, en az acı verecek şekilde, hijyenik
kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanlann kesiminin ehliyetli
kişilerce yapılması sağlanr. Bu hiikiimlere aykm hareket edenlere aynı kanunun 28.
Maddesinin Q) bendi gereğince hayvan başına 2.860.- TL idari para cezası uygulanır.
5199 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fiirasına aykın hareket edenlere aynı
kanunun 28. maddesinin (h) bendi gereğince hayvan başına 7.150.-TL. İdari para
cezası uygulanr.
5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fikrasının (a) bendine göre; hayvanlara
kasıtlı olarak kötü davranmak, aclmasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz
bırakmak, aşın soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve
psikolojik acı çektirmek yasak olup bu hükme aykın davrananlaıa aynı kanunun 28.
Maddesinin () bendi gereğince 2.043.-TL idari para cezası uygulanır.
5199 sayılı Kanunun 14 iincü maddesinin birinci fikrasının (e) bendine göre; kesin
olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlanna müdahalede bulunmak yasak olup bu
hükme aykırı davrananlara aynı kanunun 28. Maddesinin (i) bendi gereğince 2.043.- TL
idari para cezası uygulanır.
Birinci fıkrada yer alan cezai işlemler İçişleri Bakanlığı. Tanm ve Orman Bakanlığı ve
Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının ilgili birimleri ile Belediyelerce uygulanır.
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31.
32.

Karann ilgili kurumlara gönderilmesine ve kurumların web sitelerinde yayınlanmasına,

Kurban Hizmetleri Komisyonu sekreterya hizmelinin İlçe Müftülüğü tarafindan
Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulamasrna Dair tebliğ ve kararların

yürülülmesine ve 2022
uygularımasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.
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