
ÇANDIR KAYMAKAMLIĞINDA KURBAN BAYRAMI              

HAZIRLIKLARI DEĞERLENDİRİLDİ 

İlçe Kaymakamımız Sayın Muhammet ÇİFTCİ’nin başkanlığında Kaymakamlığımız 

toplantı salonunda Kurban Hizmetleri toplantısı gerçekleştirildi.  

Sayın Kaymakamımızın komisyon üyelerinden detaylı bilgi almasıyla başlayan 

toplantının gündem maddeleri emniyet ve asayiş konularının yanı sıra vatandaşların güvenle 

ulaşımlarının sağlanması ve özellikle hijyen konularına riayet edilmesi oldu.Ayrıca kurban 

kesim noktalarının tespiti, kurban kesim usul ve esaslarına titizlikle uyulması, 

kurbanlıkların seçimi konuları da ele alındı. 

Halkımızın Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içerisinde geçirmesi için toplantı 

sonucunda İlçemiz Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından aşağıdaki kararlar alınmıştır. 

1. Kurbanlık havyan satış yeri olarak mevcut pazar yerinin yanında bulunan meydanın 
kullanılması. Kurban kesim yeri olarak pazar yeri yanındaki boş alanın tahsis 
edilmesi. 

2. İlçemiz çoğunlukla bahçeli ev tipine sahip olduğu için ve herkes kurbanını kendi 
bahçesinde kestiği için kurban kesim yeri kullanılmamaktadır. Ancak özel şahıs ve 
dernekler tarafından Kurban Kesim Yeri hazırlayanların Komisyon başkanlığına 
müracaatı halinde, bu yerlerin uygun olması halinde, gerekli izin Komisyon Başkanı 
olarak Kaymakamlıkça verilecektir. 

3. Kesim işlemlerinin havyana en az acı verecek şekilde keskin bıçaklarla ve gözü 
bağlanarak yapılması, eziyet işkence gibi normal olmayan davranışlardan 
sakınılması, Cuma Vaazlarında, Hutbelerde, Vaiz ve İmam-Hatiplerce cemaate 
duyurulması sağlanacaktır. 

4. Derilerin yaralanmadan yüzülmesi ve bozulmaması tuzlanarak muhafaza edilmesi 
için vatandaşlar vaazlarda uyarılacaktır. 

5. Kurban edilecek hayvanların yaşlarının uygun olması, gebe ve damızlık niteliği 
taşıyan hayvanların Kurbanlık Satış yerlerine girişlerine ve Kurban olarak 
kesilmelerine müsaade edilmemesi, gerekli kontrollerin İlçe Tarım Ve Orman 
Müdürlüğü ve Belediye Zabıtası vasıtasıyla denetlenmesine ve bu hususun Belediye 
hoparlörü ve diğer vasıtalarla halka durulmasına, 

6. Kurban kesenlerin, Kurban atıklarının çöp varillerine atılmaması, kanalizasyon 
kanallarına dökülmemesi, açıkta bırakılmaması, çevre temizliği ve halk sağlığı 
açısından bu tür atıkların sokak hayvanlarına bırakılmadan derin çukurların açılması 
ve atıkların bu çukurlara gömülmesi hususunda vatandaşlarımız Belediye yayın 
sistemi, Cami Vaaz sistemleri aracılığı ile uyarılacaktır. 

7. Kesilen kurban atıklarının kesinlikle çöp bidonlarına atılmaması hususu 
denetlenecek, çöp bidonlarına atılma ihtimali düşünülerek, Kurban Bayramı 1.2.3. 
günleri çöp bidonlarının Belediye görevlilerince boşaltılması sağlanacaktır. Atıklar 
sebebiyle, vatandaşlarımızın mikrop kapmaması için, gerekirse atık olduğu tespit 
edilen yerlerin vatandaşlarca veya Belediye görevlilerince yıkanması sağlanacaktır. 

8. Kurbanların açık alanlarda, parklarda, caddelerde, müsait olmayan yerlerde 
kesilmesi, atıkların ortalarda bırakılması veya çöp bidonlarına atılmaması Belediye 
görevlilerince engellenecektir. Çöp bidonlarının yanına poşet konulması 
gerekmektedir. 

9. Kurbanın Dinin esaslara göre kesilmesi hususu İlçe Müftülüğünce sağlanacaktır. 



10. Kesilecek Kurbanlık hayvanların sağlık durumları Belediye ve İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü veterinerlerince kontrol edilecektir. 

11. Müracaat olması halinde Halk Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yapılacak Kurban 
kesmek isteyen kişiler için Kurban Kesim Kursu açılacaktır. 

12. Kurban satış ve kesin yerlerindeki denetim Belediye Zabıtası, Tarım ve Orman İlçe 
Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Kesim öncesi ve kesim sonrası herhangi bir 
olumsuzluk halinde İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Hasan AVANOĞLU’na 
05066456914 nolu telefondan ulaşılarak vatandaşlarımızın bilgi almasının 
sağlanmasına 

13. İşbu karar İlçemiz Hükümet Konağı İlan panosunda, Kaymakamlık, Belediye 
Başkanlığı ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Web siteleri ve uygun vasıtalarla ilan 
edilecektir.18.07.2018  

14. 10.06.2018 tarih  ve 30453 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren kurban 
tebliğinde belirtilen hususların İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca incelenerek 
herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlar 
kurban tebliğinde kendilerini ilgilendiren hususları tetkik ederek ve yükümlülüklerini 
eksiksiz yerine getirerek iş ve işlemlerini bu doğrultuda yapmalarına, ilgili 
kurumların tebliğde yer alan kendileri ile işlem görev ve çalışmaları yerine 
getirmesine, 

15. Kaçak hayvan hareketlerinin önlenmesi için İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma 
Komutanlığı ve Belediye Zabıtası tarafından denetimlerin ve kontrollerinin 
yapılmasına, İlçe Toplum Sağlığı Merkezince, Bayram süresince sağlık kurumlarında 
yeteri kadar doktor ve sağlık personeli bulundurulması hususunda gerekli planlama 
yapılarak herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, 

16. Bayram süresince elektrik konusunda sıkıntı yaşanmaması için Çamlıbel Elektrik 
Dağıtım İşletme Şefliği (Çayıralan) tarafından ve telefon hususunda sıkıntı 
yaşanmaması için Türk Telekom tarafından gerekli tedbirlerin alınması, 

17. Kurban kesim ve satış yerlerin asayişinin İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma 
Komutanlığı tarafından sağlanmasına, 

18. Kurban olarak kesilen hayvanların kulak küpelerinin Merkezde Belediye görevlileri, 
Mahallelerde ise Muhtarlıklar tarafından Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne 
bildirtmesi gerektiği hatırlatılacaktır. 

19. İşbu Kurban Hizmetleri Komisyonu kararında bulunmayan ya da tereddüt edilen 
hususlarda 19.06.2018 tarihli ve E.75627 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığınca 
Yayınlanan 2018 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına dair tebliğ hükümleri 
uygulanacaktır. 
 
 

 


