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ELBiSTAN İıçnsi
KURBAN HiZMETLERi roırisyoNu KARARI

Elbistan ilçesi Kurban Komisyonu, Kaymakam Özkan DEMİR'in başkanlığında toplandı. 2020
Yılı Kurban Bayramında kurban olarak kesilen hayvanların, satlş, kesim ve diğer işlemlerinin mevzuata
göre ytirütülmesi ve herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için alınması gereken tedbirler görüşülerek
aşağıda belirtilen hususlar karar altına alındı;

l . Kurbanlık hayvan satışlarının, Belediye Can[ı Hayvan Borsası ve özel çiftliklerde yapılmasına,
2. Kurban kesim yerlerinin, Belediye Et Kombinası (Yalcın Et), Canh Hayvan Borsası, Yeşilyurt

Mahallesi Çok Programlı Lise yanı, Yunus emre Mahallesindeki Pazar yeri, Kızılcaoba Mahallesi
Diş Hastanesi yanı, Yeşilyurt Mahallesi Hacı Turaç Camii karşısı, Pınarbaşı Mahallesi Elbistan
Ortaokulu Bahçesi, Pınarbaşı Mahallesi Yaşar kent Sitesi Pazar yeri yanı, Hocazade Camii Ontl,

orhangazi Mahallesi Eski Ceyhan Koleji Bahçesi, Yeşilyun Müallesi Toki İlk Okulu Bahçesi,
Cihan Et Kombinası, Kuzey Yıldızı Et Kombinası; Mesafe, Maske ve hijyen kurallarına uymak

şaru ve çevre temizliğine riayet ederek özel çiftlik ve bahçeler olarak tespit edilmesine; Özel
kesim yerlerinde kesim gününden önce hayvan bulundurulmamasına. Özel kesim izni için
komisyon raporu düzenlenmesine.

3. İki yaşını doldurmayan sığırların, sürdürülebilir bir hayvancılık için damızhk dişi hayvan
varlığının artırılması amacıyla gebe ve damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanların kurbanlık satış
yerlerine ve kurban kesim yerlerine girişlerine ve kurbanlık olarak kesimlerine müsaade
edilmemesine ve bu konuda belediyenin kurban satış yerlerine ve kesim yerlerine uyarı levhaları
ve bilgilendirmelerin asılmasına,

4. Kurban kesim işlemlerinin üç gün devam ettirilmesine ve kesimlerde randew sisteminin
uyguIanmasına,

5. Kurban kesim yerlerinde görevlendirilen elamanlara "Görevli Kimlik kartı" düzenlenmesine,
6. Kurban kesim yerlerinde yeterli sayıda din görevlisi, veteriner hekim ve kasap görevlendirilmesi,

kesimlerin dini esaslara ve sağlık şartlarına uygun yapılması için denetiminin yapılmasına,
7, Yol üzerinde, açık yerlerde, çevTeye zarar verecek yerlerde kurban satış ve kesimlerinin önlenmesi

için Belediye tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına,
8. Kurban kesim yerlerinde Belediyece gerekli temizliğin yaptırılması ve çöp yerlerine bırakılan

hayvan atıklarının süratle toplanması için gerekli tedbirlerin alınmasına,
9. Müftülükçe, kurbanla ilgili dini konularda, çevre temizliği, sağlık ve kesim işlemleri, atıkların

gömülmesi, hayvanların kulak küpeleri ve pasaporttıırının İlçe Tarım Mlidürlüğüne teslim
edilmesi konularında vaaz, hutbe, ilan, radyo ve basın yoluyla vatandaşın aydınlatılmasına"

l0. Kurbanlık satış noktalarının her gün sonunda temizlik ve dezenfeksiyonunun Elbistan
Belediyesince yapılmasına,

l1. Komisyonca kesim ücreti olarak Büyük baş hayvanlarda 200,00TL ktlçükbaş hayvanlarda
50,00TL olarak belirlenmesine

|2. 10.07.2020 tı.rl,h ve 212-E-44'l anmaraş Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyonu
talimatı gereği yukarda 12 nlenen komisyonumuz kararlarının gereği için ilgili
yer meslne oy
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