T.C.
EDİRNE VALİLİĞİ
Kurban Hizmetleri Komisyonu Başkanlığı
Karar Tarihi: 15.08.2017
Karar No
02
2017 Yılı Kurban Hizmetleri Komisyonu, Komisyon Başkanı Vali Yardımcısı Engin
DURMAZ’ın başkanlığında aşağıda adı ve unvanı yazılı üyelerin katılımı ile Edirne
Müftülüğünde, 15/08/2017 tarihinde, saat 10:00’da kurban kesim kurallarının kamuoyuna
duyurulması hususunu görüşmek üzere toplanarak aşağıdaki kararları aldı.
a) Edirne İl Müftülüğü ve Komisyon üyesi kurumların internet
yayınlanmak üzere;

sitelerinde

KURBANLIK TOPLU SATIŞ YERLERİ:
1-Edirne Ticaret Borsası “Canlı Hayvan Alım-Satım Tesisleri” Büyükdöllük Köyü Yolu
2017 KURBAN KESİM YERLERİ
Sıra No
ADI SOYADI
ADRESİ
1
Cenap DEDE
İstasyon Mahallesi Eski Tekirdağ Cad. 9
2
İsmail KASAP
Ford Plaza Yanı
Edirne Et ve Et Ürünleri
3
Umurbey Mah. Büyük Döllük yolu üzeri
Entegre Tesisleri San ve Tic.

1

TELEFONU
538 6645774
533 3165555
284 2268511

4

Mansur İRİS

İskender Köyü -Öztrakya

533 3831620

5
6
7

Savaş ALTER
Baykal Et
Edirne Tarım Açık Cezaevi

532 5808222
532 3651281
553 5321125

8

Ertuğrul DEMİR

Kirişhane bahçe çiftliği
Ticaret borsası üzeri
Büyük Döllük yolu üzeri
Tarım açık cezaevi yolu üzeri
(toki konutları altı)

9

Zeki KOKA

İstasyon Mah. Tekirdağ cad. no:5

532 2872678

10
11

Mesut SÜZER
Cem PAKARDA

544 2432318
531 6890749

12

İsmail ÖZCAN

13

Ersen YALAZI

14

Mehmet TAŞDEMİR

Kemalköy
Karaağaç Mah. Sığır yolu mevkii
Fatih İlim ve Kültür Hizmetlerine
Yardım Derneği
Mimar Sinan İlim Kültür Sağlık ve
Sosyal Hizmetlere Yardım Derneği
Muradiye İlim ve Kültür Hizmetlerine
Yardım Derneği Karaağaç

542 4678905

533 6323469
505 4420416
505 4420418

UYULMASI ZORUNLU KURALLAR :
1-Kurbanlık satışları, Edirne Ticaret Borsası Büyükdöllük Köyü Yolu üzerinde
bulunan Edirne Ticaret Borsası “Canlı Hayvan Alım-Satım Tesisleri” içinde yapılacaktır.
Bunun dışında herhangi bir yerde satış yapılmayacak, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma ve
Belediye zabıtasınca gerekli tedbirler alınarak taraflara cezai ve hukuki sorumlulukları
hatırlatan uyarıların behamahal tebliğ edilerek konunun yakından takip edilmesine,
2-Şehir merkezinde cadde, sokak, park gibi kamu alanlarında, mezarlık, nehir ve su
kenarlarında veya konut siteleri gibi ortak kullanım alanlarında kurbanlık hayvan kesimleri
yapılmamasına,
3- Kurbanlık hayvan kesimlerinin, çalışma izni almış mezbaha ve kombinalar ile
Komisyonun önceden belirlediği kesim yerlerinde; köylerde ve önceden belirlenmiş kesim
yeri bulunmayan yerlerde kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar
vermeyecek şekilde yapılmasına, köy merasında kesim yapılmamasına, atıkların meralara
gömülmemesine, kan sızıntısı ve atıkların çevreye dağılmaması için kireçlenerek derince
gömülmesine, kesim alanı ve çevresine evcil ya da sokak hayvanlarının girmesine engel
olunacak şekilde önlemler alınmasına, halkın, vaaz ve hutbelerde (18 ve 25 Ağustos Cuma
günleri) bu konuda aydınlatılmalarına, kolluk kuvvetlerince kontrol ve takip edilmesine,
4- Belediye ve köy muhtarlarınca çevre ve halk sağlığını dikkate alacak şekilde kesim
yerlerinde çevre temizliğinin yaptırılması hususunda gerekli tedbirlerin alınmasına, Kurban
satış ve kesim yerlerinde kurban kesimi için gerekli alt ve üst yapının Belediye Başkanlığı ile
Kurban kesimi ve satımını yapacak yerlerin yetkili ve sorumlularınca oluşturulmasına, ayrıca
kurban atık ve çöplerinin Belediye Başkanlığınca toplanarak alınması ve uygun bir yere
gömülmesine,
5-Özel mülkünde kurban kesecek olanlar, kurban atıklarını çöplere atmayıp kendi
mülkü içinde uygun bir yere derin çukurlar kazılarak ve kireçleyerek gömmelerine ve bu
hususun Belediyece anons edilerek halkın uyarılmasına,
6-Kurbanlık hayvan satış yerlerinin Bayramdan 15 gün önce hazır hale getirilmesi için
kesim yeri yetkililerince tedbir alınarak, kurbanlık hayvan satış yerlerine ve İstanbul’a kurban
hareketlerinin 17 Ağustos 2017 tarihinden önce başlamaması için Belediye ve muhtarlıklarca
halkımızın uyarılmasına, bu hususun Emniyet ve Jandarma tarafından takip ve kontrol
edilmesine,
7-Mezbaha ve kurban kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman
kaybının ve karmaşanın önlenmesi için gerekirse randevu sistemi uygulanarak, hayvan
kesimi, yüzme, et paylaşımı, temizlik, hijyen ve benzeri işlemlerle ilgili gerekli tedbirlerin
mezbaha ve kesim yerlerince alınmasına,
8-Kist, şarbon, brusella, tuberkuloz gibi hayvanlardan insanlara geçen (zoonoz)
hastalıklar olmak üzere, sağlık, çevre sağlığı, temizlik, etin işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi,
sakatatların çöpe atılmaması, hastalıklı hayvan etlerinin sokak hayvanlarına verilmemesi gibi
hususlarda herkes tarafından gereken hassasiyetin gösterilmesine,
9-Kurbanlık hayvanların sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu/hayvan
pasaportu/nakil belgesi olan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce koruyucu aşıları
yapılmış ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olmasına özen gösterilecek, bu husus Gıda Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüzce denetlemelerde göz önünde bulundurulmasına,
10-Veteriner Sağlık Raporu, küçükbaş hayvanlar için nakil belgesi ve kulak küpesi,
büyükbaş hayvanlar için pasaport ve kulak küpesi bulunmayan hayvanların, kurbanlık satış ve
kesim yerlerine girişleri engellenerek, aksine hareket edenler hakkında yasal işlem
yapılmasına,
11-Kesim yerlerinde kesilen sığır cinsi hayvanların kulak küpe ve pasaportları,
küçükbaş hayvanların kulak küpe ve nakil belgeleri köylerde muhtarlara, şehir merkezinde de
kurban kesim yeri sahiplerine, muhtarlar ve tesis sahiplerinin de bunları en geç 11 Eylül 2017
günü mesai bitimine kadar Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne teslim etmesine,
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Ayrıca kurban olarak kesilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların sayısının da İl Müftülüğüne
28 Eylül 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar bildirilmesine,
12-Kurbanlık satış yerlerine küpesiz, gebe, belgesi olmayan, damızlık niteliği taşıyan
dişi hayvanlar, iki yaşını doldurmamış büyükbaş ile bir yaşını doldurmamış küçükbaş
hayvanların (koyunlarda altı ayını doldurmuş bir yaş görünümlü olanlar hariç) girişlerinin
önlenmesine ve Kurban kesim yerlerinde kesimlerinin müsaade edilmemesine,
13- Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Edirne Belediyesince kurban kesim
ve satış yerlerinin koordineli olarak denetlenmesine, İl Müftülüğü, Belediye, Ticaret Borsası
ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından denetimlere giden görevlilere 2017
yılı Kurban Komisyonu Görevli Kartı verilmesine,
14- Bayram Öncesi (Arefe Günü) Kurban Kesim yerlerinin Belediye, Gıda Tarım ve
Hayvancılık İl Müdürlüğü, Emniyet ve Jandarma tarafından ortaklaşa denetlenmesine, izin
almadan kurban kesim yeri açmış kişilerin yerlerinin denetlenmesine,
15-Kurban satım ve kesim yerleri ile ilgili olarak mevzuata aykırı durumlarda
Tebliğ’in 19. maddesinde belirtilen cezai hükümlerin ilgili kurum ve kuruluşlarca
uygulanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna önemle duyurulur.
KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU
b) Belediye Billboardlarında, Yerel Basında, Radyo ve TV’de ilan edilmek üzere;
(Aynı zamanda belediye hoparlöründen anons metnidir)
KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONUNDAN DUYURU
KOMİSYONCA BELİRLENEN KURBAN SATIŞ YERİ:
Edirne Ticaret Borsası “Canlı Hayvan Alım-Satım Tesisleri” (Büyükdöllük Köyü Yolu)
KOMİSYONCA BELİRLENEN KURBAN KESİM YERLERİ:
Komisyon tarafından ilan edilen 14 kesim yeri haricinde kesim yapılmayacaktır.
VATANDAŞLARIMIZIN KURBANLIK HAYVAN ALIRKEN DİKKAT ETMESİ
GEREKEN HUSUSLAR:





Kurbanlık hayvanların kulaklarının küpeli olması
Kurbanlık hayvanların pasaport ve nakil belgelerinin bulunması
Kulak küpesi numarası ile pasaporttaki numarasının aynı olması
Kurbanlık dişi hayvanların damızlık niteliği taşımaması
KURBAN KESİM KURALLARI
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Cadde, sokak, park ve site içi gibi toplumsal alanlar ile mezarlık, karayolları, nehir ve
su kanalları kenarlarında kurban kesilmeyecektir.
Kurban kesimi kesimhane ve kurban komisyonunun belirlediği kesim yerlerinde
çevreye zarar vermeden yapılacaktır.
Kurbanın kanı, kurbana ait atıklar ve iç organlar sokak ve caddelere bırakılmayacak,
evcil ve sokak hayvanlarına verilmeyecek, derin çukurlara kireçlenip gömülerek imha
edilecektir.



Kurban kesim kurallarına uymayanlar için 155 Emniyet, 156 Jandarma ve 153
Belediye hattına ihbar yapılabilecektir.

Aksine uygulamalarda ”Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin
19.maddesi” uyarınca cezai hükümler ilgili kurum ve kuruluşlarınca uygulanacaktır.
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