
 

 

İ Z M İ T 

M Ü F T Ü L Ü Ğ Ü 

 
KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU 

TOPLANTI KARARLARI 

 

 
 

 
 

            TOPLANTI KONUSU                  : 2019 Yılı Kurban Hizmetleri Kararları  
 

            TOPLANTI SORUMLUSU          : Ersin EMİROĞLU (İzmit Kaymakamı)  

           TOPLANTIYA KATILANLAR   : Süleyman KÜÇÜK, Cem GÜLER,     

                                                                  M. Feyzi KARABIYIK, Emrah AYDIN, İnanç MARIM,                                                                  

                                                                                Cihan Fatih GÖK, Deniz GÜVEN, Hüseyin DEMİRKIR,  

                                                                                Gökhan KILIÇ, Fuat KORÇAK, Necati GÜRBÜZ 

 

                                                                                          

 

TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR: 

 

05 Temmuz 2019 tarihli ve 30822 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Kurban Hizmetlerinin 

Uygulanmasına Dair Tebliğe istinaden oluşturulan Kurban Hizmetleri Komisyonu 17.07.2019 tarihinde saat 

11.00’da Komisyon başkanı İzmit Kaymakamı Ersin EMİROĞLU’ nun Başkanlığında Toplanarak aşağıda 

yazılı gündem konularını görüştü; 

 

1. İzmit Kaymakamı Başkanlığında İlçe Müftülüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube 

Müdürlüğü, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü, İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı, İzmit Belediyesi, İzmit İlçe 

Sağlık Müdürlüğü,  İzmit İlçe Tarım Müdürlüğünden görevlendirilen üyelerle İzmit İlçe Kurban Hizmetleri 

Komisyonunun uyumlu çalışmasına, 

 

2. 11 Ağustos 2019 tarihinde idrak edilecek Kurban Bayramında İzmit Halkının sıkıntı yaşamaması için, 

kurban satış ve kesim yerlerinin belirlenerek adreslerinin çeşitli yollarla halka duyurulması ve kurban satış 

yerlerinde insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından gerekli tedbirlerin alınması, 

 

3. Kurban Hizmetleri Alt Komisyonu tarafından Kurban Bayramında kesim yapmak üzere müracaat edenlerin,  

yerinde yapılan denetim neticesinde tutulan raporların incelenmesi ve şartları uygun olanlara resmi yazıyla 

izinlerin verilmesine, 

 

4. Kurban Kesim yerlerinin alt yapısının şartlarını uygun hale getirenlerin 22 Temmuz 2019 tarihine kadar 

müracaatlarının alınmasına ve şartları uygun hale getirenlerin Kurban kesmelerine müsaade edilmesine, 

 

5. Kurban Kesimi için izin verilen yerlerin dışında Toplu Kurban kesimi yapanların tespit edilmesi halinde 

idari para cezası kesilerek kesim hanenin mühürlenmesine, 

 

6. Kurban Bayramında satışı yapılmak İlçemize dışarıdan getirilen Kurbanlıkların (Karadenizliler Mahallesi 

Solaklar Yolu Çarşıbaşı Cad.) adresinde İzmit Belediyesine ait Modern Hayvan Pazarındaki alana 

yerleştirilmesinin sağlanmasına, 

 

7. Kurban Satış ve Kesim yerlerinde alt ve üst yapının İzmit Belediyesince tesisi, çöp ve atıklarının usulüne 

uygun olarak toplanarak bertaraf edilmesi, belirlenen kurban kesim yerlerinin İzmit Belediyesince 

duyurulması ve bu konuda 05 Temmuz 2019 tarihli ve 30822 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Diyanet 

İşleri Başkanlığının 2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uyulmasına Dair Tebliğin 15. Maddesine uyulmasına, 
 

8. Karadenizliler Mahallesindeki Kurban Pazarı alanını gösterir tabela,  giriş-çıkış, Trafik İşareti ve Levhalar 

konulup yaya ve motorize ekiplerle önlem almak, güvenli Trafik akışını sağlamak için Kocaeli Ulaşım 

Dairesi, İl Emniyet Müdürlüğü (Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü) ve İzmit Belediyesince Kurban 

almak için gelen vatandaşlar için otopark ve yol düzenlemesinin yapılmasına, 
 

9. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca sorumluluk alanlarındaki hayvan 

hareketleriyle ilgili yol kontrollerinin sıklaştırılması ve düzenli olarak yapılmasına, 
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10. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca sorumluluk alanlarındaki hayvan 

hareketleriyle ilgili yol kontrollerinin sıklaştırılması ve düzenli olarak yapılmasına, 

 

11. Hayvan satış yerlerinin ve kesim yerlerinin birbirine yakın yerde kurulmasının sağlanmasına. Bu satış ve 

kesim yerlerinin çevre ve halk sağlığı, koku ve gürültü rahatsızlığı oluşturmaması için mümkün olduğu 

kadar yerleşim alanları, konutlar ve şehir merkezinin dışında kurulmasının sağlanması ve İzmit 

Belediyesince yeteri sayıda çöp konteynırı ve hayvanlar için su temininin sağlanmasına, 

 

12. İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı satış yerinde kurbanlık hayvanların indirilmeye başlandığı andan 

itibaren, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından güvenliğin sağlanması açısından yeterli güvenlik 

personelinin görevlendirilmesine,  

 

13. İzmit’in uzak mahalleleri (köyler) nden hayvanlarını satmak için bir kaç hayvanla Kurban satış yerine gelen 

vatandaşların mağdur edilmeden hayvanlarını satmaları için İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarında 

satış yapmalarına müsaade edilmesine,   

 

14. Gerekli görülen yerlerde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun dördüncü bölümü: hayvanların 

kesimi, öldürülmesi ve yasaklar bölümünde bulunan Madde 12-13 ile İdari Para Cezaları Madde 28’in (ı) 

bendinin uygulanmasına, 

 

15. Kurban Komisyonunca özel Kurban Kesim yerlerine izin verilirken, bu kesim yerlerindeki hayvanların 

kesim öncesi, kesim esnasında ve kesim sonrası muayenesini yapacak bir veteriner hekim sözleşmesi 

istenmesi, takibinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılmasına, kurban kesimi ile ilgili hem fenni ve 

hem de dini şartlardan bahseden bir yazı tabelası hazırlanarak kurban satış yerlerine asılması,   

 

16. Özel ve Resmi kesim yerlerindeki kesim elemanlarından İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Laboratuvarlarından 

portör tetkiklerinin yaptırılmasına,  

    

17. Kurban kesimi sürecinde kaçan hayvanlar için İzmit Belediyesince (diğer ilçelerde ilçe belediyelerince) 

TAKİP EKİP’İ oluşturulmasına; Kurban Satış yerlerinin bayramdan 15 gün önce 27 Temmuz 2019 

tarihinde açılması ve bu tarihten önce hayvan hareketlerinin başlatılmaması, bayramdan sonra 3 gün 

içerisinde de satış yerlerinin ilaçlama ve dezenfekte yapılarak kapatılmasına, 

 

18. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi tarafından gösterilecek uygun bir yerde kurbanlık 

hayvan kesilmesine müsaade edilmesine, 

 

19. Gerçek ve tüzel kişilerin kesim işlerini nasıl organize edeceklerinin tespiti. Kesim işlerinde RANDEVU 

sisteminin tavsiye (KBB Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü), 

 

20. Kurban Bayramının ilk üç gününde kurban kesim yerlerinde görevlendirilecek kesim elemanı, din görevlisi 

ile denetleyici olarak veteriner hekim, çevre teknisyeni ve sağlık personelinin bulundurulmasının teminine, 
 

21. Kurban kesim ve satış yerlerinde görevlendirilen Yönetici,  Din Görevlisi,  Kasap, Veteriner Hekim, Şoför, 

Yardımcı Personelin eksiksiz olarak görev yerinde bulunmasına ve tanıtıcı kimlik kartlarının yakalarında 

bulunmasına, 

 

22. İlçe Komisyonunda görevli personelin kayıt dışı ve kontrolsüz hayvan kesimlerinin önlenmesi için zabıta ile 

koordineli çalışmasına, 

 

23. Kesilen kurbanların iç organlarının ve kanlarının görülmeyecek şekilde İzmit Belediyesince bertarafının 

sağlanması hususunda gerekli tedbirlerin alınmasına, 

 

24. İlçemize girecek kurbanlık hayvanların sağlık yönünden denetlenmesinin yapılması için gerekli tedbirlerin 

alınmasına, 



                                                                               

 

 

 

 

 

 

İ Z M İ T 

M Ü F T Ü L Ü Ğ Ü 

 
KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU 

TOPLANTI KARARLARI 

 

 
 

 
 

25. Kurbanlık hayvanların yüklenmesi ve sevkleri sırasında ve ayrıca hayvan kesimi/satışı yapılan yerlerde,  

Komisyon üyesi kurum ve kuruluşlar ile din görevlisi ve kolluk kuvvetlerince Ek-3’teki kontrol listesi 

kapsamında 23-24-25 Temmuz 2019 tarihinde denetimler gerçekleştirilip, yapılan denetimlere ait kontrol 

listelerinin dosyalarında muhafaza edilmesine, 

 

26. Kurbanlık Hayvanların kesimi esnasında çocukların mümkün mertebe kesim yerlerinden uzaklaştırılması 

yönünde kurban kesecek kişilerin uyarılmasına, 

 

27. 19.11.2008 tarihli ve 4 nolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis kararlarının uygulanmasına, 

 

28. Bakanlıklar arası Kurban Hizmetleri Kurulunun 05 Temmuz 2019 tarihli ve 30822 sayılı Resmi Gazetede 

Yayımlanan ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunu ilgilendiren kısımların gözden geçirilmesine, 

 

29. Vakıflar Bankası E-5 İzmit Şubesinde “İzmit İlçesi Kurban Komisyonu” adına açılmış bulunan 

00158007293406168 nolu hesaptan harcamaya yetkili kişilerin belirlenmesi, 

 

30. Kurbanlık kesim vasfı taşıyan hayvanların kesimine müsaade edilmesine, gebe ve damızlık vasfı taşıyan dişi 

hayvanların kesimine ve İzmit Belediyesi hayvan pazarına alınmasına müsaade edilmemesine, 

 

31. Kurbanlık Hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığınca https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr web sayfası ile “Haysag” isimli mobil 

uygulama hazırlanarak kullanıma açılmış olup, söz konusu web sayfası ve mobil uygulamadan küpe 

numarası girilerek hayvan bilgilerinin sorgulanabileceği konusunda İzmit Belediyesince vatandaşlarımıza 

gerekli duyuruların yapılmasına ve (e-devlet)’ten sorgulanmasına, 

 

32. Her kurum personel görevlendirmelerini yaparken mesleğinin dışında bir başka görevlendirme yapmaması, 

görevlendirme onaylarının mülki amir (valilik ve kaymakamlık) tarafından alınması ayrıca ödenecek 

ücretlerin selameti açısından görevlendirilecek olan personelin 02.08.2019 tarihine kadar banka İban no ile 

TC. Kimlik numaralarının İzmit İlçe Müftülüğüne ivedi ulaştırılmasına,  

 

33. Günlük 10 (on) ve üzeri Küçükbaş ve Büyükbaş hayvan kesiminin yapıldığı özel kesim yerlerine izinlerin 

verilmesinde, bu kesim yerlerindeki hayvanların kesim öncesi, kesim esnasında ve kesim sonrası 

muayenesini yapacak bir veteriner hekim sözleşmesi istenmesine, 

 

34. Kurban Satış ve Kesim Yerlerinden yararlanma ücretinin Büyükbaş =400 TL ve Küçükbaş = 100 TL olarak 

belirlenmesine, 

 

35. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait Mezbahalarda Müftülüklerce görevlendirilecek din görevlilerinin 

yalnızca Bayramın 1. günü tek kişi olarak görevlendirilmesi, bunun dışında aynı gün iki kişi veya bayramın 

2. 3. ve 4. günlerinde görevlendirme yapılmamasına ve İzmit Belediyesi satış yerinde bayram süresince 

görevlendirme yapılmasına, 

 

36. Kurban Komisyonu Hesabında biriken meblağdan damga ve gelir vergisi düşüldükten sonra % 85’ inin 

(İzmit, Kartepe, Kandıra, Karamürsel, Darıca, Gölcük ve Gebze ilçelerindeki Resmi Mezbahalarda) çalışan 

Kesim Elemanlarına, diğer geriye kalan % 15’ lik bölümünün ise aynı ilçelerde bulunan Resmi 

Mezbahalarda Kaymakamlık Oluru ile görevlendirilen (veteriner, zabıta, şoför, din görevlilerine) ve 

kırtasiye, muhasebe, sekretarya birimine bırakılmasına, 

 

37. İzmit Belediyesince Kurban Satış yerlerinde hijyen ve çevre temizliği sağlanması, düzenli olarak genel 

ilaçlama yapılması ve Komisyonun izni olmadan Kurban kesilmesine müsaade edilmemesine, 

 

38. Kurban satış yerlerinde komisyonlarca belirlenecek yeterli sayıda resmi veteriner hekim, din görevlisi ve 

zabıtadan oluşan “kurban kontrol ve denetim birimi” kurulmasına, 
 
 

https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/
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39. Kurbanlık kesim yerlerinin veteriner hekim ve zabıta ekipleri işbirliğinde etkin olarak denetlenip ve kontrol 

edilmesine, 

 

40. Kurban satış yerlerinde ve uzak mahallelerde (köyler) sığır cinsi hayvan satışlarında, kesilen hayvanların 

kayıtlardan düşülmesi maksadı ile satıcı,  hayvan pasaportlarının ilgili kısımlarını bu hayvanların kurbanlık 

olarak satıldığını belirterek yedi gün içinde İzmit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmesine, 

koyun ve keçi türü hayvanların kulak küpelerinin toplanarak veri tabanından düşümlerinin sağlanabilmesi 

yönünden İzmit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün kendi yetki ve sorumluluk sahalarındaki mahalle 

muhtarlarına yazılı tebligat yapmasına ve kesilen kurban sayılarının İzmit İlçe Müftülüğüne bildirilmesine, 

 

41. Özel ve Resmi Kesimhanelerde kesilen kurbanlık sığır-koyun-keçi cinsi hayvanların kulak küpelerinin imha 

edilmesi, kesilen sığır cinsi hayvanların veri tabanından düşümlerinin yapılması için hayvan pasaportlarını, 

küpe listelerinin ve küpelerinin İzmit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne kesim tarihlerinden itibaren yedi 

gün içinde teslim edilmesine, 

42. Kurban Komisyonundaki kurumların Kurban bayramı sonunda Kurban faaliyetleri ile ilgili raporu 

hazırlayarak Komisyon sekreterliğine göndermelerine, 

 

43. Gerektiğinde Komisyonun tekrar toplanmasına, karar verilmiştir. 17.07.2019 
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