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İlçe Müftülüğü

^ui ^(/^KURBAN KOMİSYON TOPLANTISI
ilgi : a) 05-07.2019 tarihli ve 30822 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2019 y

Hı/metleriııiıı Uygulanmasına Dair Tebliğ,
b) Solhan Ksymaks ıntiıgTnın 22/07/2019 tarih ve 49432416/020^.E38^

ilgi (b) onay gereği oluşturulan Kurban komisyonu^ vatandaşlarımızın kurban ibadetini

OK^MUŞ başkanlığında toplanarak; söz konusu kurban kesim işlerini düzenli bir şekilde
yürütülebilmesi, kurban kesim günlerinde orlaya çıkabilecek bazı aksaklıkların anında
giderilmesi için gereken tedbirlerin alınması amacıyla aşağıdaki kararlar alınarak görev
bölümü yapılmıştır.

1- Belediye Başkanlığı Tarafından Yapıla^ak Görevler

a)Kurban kesim yerlerini ve kurban satış yerlerini düzene koymak.
Kıırban Kesim Yerleri:
Dilce Mezbahanesi (Yeni Mahalle)

b)Kurban kesim neticesinde meydana gelecek her  türlü atıkların temizlenmesini
sağlamak.

c)Kurban Kesim yerlerinde resmi veya özel çatışan hekim bulundurmak.
d)Uygun olmayan yerlerde kurban kesimini engellemek,
e)Kurban kesim verlerımn genel temizliğim günlük olarak yapmak,
f)Kaçan kurbanlık hayvanların yakalanmasını sağlamak

t^)  Kurban kesim tedbirleri ile ilgili gerekli duyuruları yapmak
h) Kurban kesim yerlerinde vatandaşların sosyal ihtiyaçlarım (su, tuvalet)  karşılayacak

tedbirler almak,
i)  Belirlenen yerler dışında hayvan kesimini engellemek için gerekli kontrolleri ve aykın

hareket edenler hakkında kanuni işlemleri yapmak,
jl   Kesimler lamam]andıktan sonra kurban kesim yerlerinin nihai temizliğini yapıp

dezenfekte işlerini tamamlamak.

2- İlçe Müftülüğü Tarafından yapıta Ak Görevler

I  kıı1 ı  ohnk kesl eek hı.vıiı'u n di   uilıru uıbnlutı  İm t ı-ıL vardım

İmik
e) Kesilerek kurbunlarıu dini veeıheleıe uvguıı oluıık kesilip kesilmediğini kontrol

etmek
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hır li rev oldu^unu \ ıı   - lıulbcieı   ı luylt halkı hıkıhndnmek

i) kurbîn^esımielhulci! ile ıleıh y. telli dııyuruluıyapıınk

^) Gebe ve d puı^ııı!ıh u^ Ilığı ol in hıvvauların luıbtıı edılnı mesı dışı degıl erkek

ImvaııltriE lurbm ol iril teıeıh edilmesi hususunda \ ılındı Itn bılgılendıımel ve

bilinçlendirmek.

yapmak.



a)Kurban kesim yerlerinin sağlığa uygun olup olamadığını denetlemek
b)Kurban kesecek görevlilerin sağlık raporlarını veya Portör muayenelerinin yapılıp

yapılmadığım kontrol etmek.
e) Kurban kesimleri esnasında meydana gelebilecek iş kazaları ile ilgili olarak yeterli

miktarda nöbetçi sağlık ekipmanı bulundurmak.

a)Kurban olarak kesil
Raporunu. Büyükba

b)Mezbahaııe, Et Balık Kur
kontrolünü sağlamak.

c)Kurban kesim yerlerinde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyması halinde veteriner hekim
bulundurmak.

d)Kurbanlık Hayvanların kesim yerlerine set k edilmeden önce kontrolü yapılarak,
sadece sağlıklı hayvanların şevkini sağlamak

e)Hayvanların kulak küpelerinin toplayarak veri tabanından düşürülmesini sağlamak,
i) Gebe Hayvanlarrn kurban olarak kesilmemesi hususunda gerekli tedbirleri aimak.
g) Kurbanlık hayvanlar arsında salgın hastalıkların yayılmaması için gerekli kontrolleri

SağlıkMenşe Şahadetnamesini
îaport(Kimlik )kon trolle tini yapmak.
ılarm dışında kesilen hay vanların etlt

Müdürlüğü Tarafından Yapılacak Görevler3- İl^e Tar

Türkiye Diyanet Vakfı Solhan Şubesi kurban deri ve sakatatları ile i
yapmak.K urban Hizmetleri Komisyonunun sekretaryasını yürütmek


