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Bakanlar Kurulunun, Kurban Hizmetlerinin Diyanet iqleri Baqkanh[r tarafindan ytiriiti.ilmesine dair
kararr ve Kurban Hizmetleri Yonetmeli[inin htiktimleri do[rultusunda;

79 Haziran 2021 tarihli 31516 Sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan 2021 y/rr Kurban Hizmetlerinin
Uygulanmastna Dair Tebli[ gere[ince olugturulan, Muratpaqa ilge Kurban Hizmetleri Komisyonu, ilge
Kaymakamr Sayrn Orhan BURHAN baqkanh[rnda, Komisyon Uyeleri; Muratpaqa Belediye Baqkan
Yardrmcrsr Sayrn Taylan DIKMEN, Muratpaqa ilge Miiftiisi.i ve Ti.irkiye Diyanet Vakfi Muratpaga $ube
Bagkanr Sayrn Kuddusi UYSAL, Muratpaqa ilge Grda Tanm ve Hayvancrhk Mtidiirii Sayrn Dr. Funda AYAR
$ENSOY, Muratpaqa i19e Sa[hk Mtidiirti Sayrn Dr. Derya YILDIZ'n katrhmlarryla 30.06.2021 tarihinde,
Kaymakamhk Toplantr Salonunda, saat 15:00'de toplanmrq, toplantrda aqa[rdaki kararlar almmrqtr:

1-Muratpaqa ilge srnrrlan iginde, Kurbanhk Satrg Yerlerinin;
1- Ermenek Mah, Aycan 1. sokak 10678 Ada,2 Parselin kuzeyinde bulunan boq alan.

olarak belirlenmesine.

2-Muratpaga ilge srnrrlarr iginde, Kurban Kesim yerlerinin;
1- Ermenek Mah. Aycan 1. sokak 10678 Ada,2 Parselin kuzeyinde bulunan boq alan
2- Bayrndrr Mah.322 sokak Sah Pazan alanr (Sosyal Bilimler Ytiksek Okulu yam)
3- Sedir Mahallesi KapalrPazar Yeri
4- Qa[layan Kapah Pazar Yeri
5- Sigorta-Agevi Kapah Pazar Yeri
6- Konuksever kapah pazarr(Konuksever Mah.82l. Sk. Ve 781 sk. Kesiqimi)
7- Yeqilbahge Portakalgigefii Kapah Pazar Yeri
8- Yenigiin Kapah Pazar Yeri

3-Kurban kesim yerlerinde kesimlerin daha diizenli yaprlmasl, zaman kaybrnrn ve karmagarun onlenmesi,
COVID-I9 bulaqma riskini en aza indirmek igin randevu sistemi uygulanmasrna, kesim iqlemlerinin bayramrn
ilk gtintinde yo[unlaqmamasl igin gerekli tedbirlerin ahnmasrna,.

4- Satrg ve kesim yerlerinde a$rzve burnu kapatacak gekilde maske kullanrlmasl, en a21,5 metre (3-4 adrm)
olacak"gekilde fiziki mesafe kurallarrna uyulmasr, satrg ve kesim yerlerinin ttim giriglerinde ve igerisinde belirli
mesafelerde el antisepti[i bulundurulmasr hususlannda gerekli tedbirlerin ahnmasrna,

5- Hayvan sattg alanrnda 8 metrekareye bir kiqi (miigteri ve satrcr beraber) olacak qekilde kontrollii insan
giriqinin sa[lanmasrna, bu amagla ilge Emniyet Mtidtirlti[iince satrq ve kesim yerlerine gelen vatandaglann
kontrol edilmesi amacryla yeterli personel bulundurulmasrna,

6- Hayvan satrq alarunrn giriq kaprlarrna ve uygun yerlerine CoviD-lg'dan korunma onlemleri ile ilgili
bilgilendirici kurallarrn oldu[u tabelalann asrlmasrna,

7- Satrq ve kesim yerlerinin giriqlerinde vatandaglarrmn ateginin dlgtilerek, ateqi 3SoC tizerinde olanlara trbbi
maske takrlmasma, giriqlerine izin verilmemesine ve sa[hk kuruluglarrna ydnlendirilmesi sa[lanmasrna,

8-Miiqteriler ile satrcrlar arasmda el temasrnrn (tokalaqma) dnlenmesinin sa[lanmasrna, bu konuda satrcrlara
gerekli uyarrlann yaprlmasrna,

9-Kurban Satrq ve Kurban Kesim Yerlerinindtizen ve temizlifiinin Muratpaqa Belediyesi tarafindan
sa[lanmasrna,

1O-Kurban Satrg ve Kurban Kesim Yerlerinin denetlenmesi igin denetim ekibi olugturulmasrna,

ff- OStim ekibinin ulaqrmrnm sa[lanmasr igin Muratpaqa Belediyesi tarafindan arag ve gofor temin
edi'mi/h' 
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12- Okul, yurt, pansiyonlar gibi toplum sa[hpr agrsmdan hassasiyetin yiiksek oldufiu, toplum sa[h[rna olumsuz
etkiler olugturabilecek mekanlarda Kurban Kesim izni verilmemesine"

13- Belediyece olugturulmug olan toplu kesim yerleri drgrnda merkezi mahalde ve mahalle aralannda bulunan
konutlara yakrn yerlere toplu Kurban kesimi izni verilmemesine.

14- Belediyece belirlenen yerler drqrnda toplu kesim yapmak izere mtiracaatta bulunan yerler igin Hayvancrhk
igletme Kaydr gartt aranmaslna, kesim yaprlacak yerin hayvan refah ve barrnma alanr gartrmn bulunmasma, <izel

kesim yerlerinde Kurban kesmek isteyen, Kurban kesimi igin yer hazrlayan hakiki ve hi.ikmi gahrslarrn kesim
yerlerinin denetim ekibi tarafindan denetlenerek kontrollerinin yaprlmasma, Kurban kesimi igin uygun bulunan
yerler igin izin verilmesine.

15' Kurban kesimlerinin usultine uygun olarak yaprlmasrnr sa[lamak ijzerc Kurban kesim giinlerinde, kesim
yerlerinin denetlenmesine.

16- Kurban Kesim Yerleri ve Kurban Denetim ekibi tarafindan kontrolti yaprlarak izin verilen <izel kesim
yerleri drqrnda Kurban kesilmesine izin verilmemesine, bu konuda aykrrr harekete edenler hakkrnda yasal iglem
yaprlmasma.

17- Kurban Hizmetleri konusunda vatandaqlarrn taleplerini kargrlayabilmek, do[abilecek olumsuzluklarr
dnleyebilmek, Kurban Hizmetlerinin salhkh bir gekilde yiiriitiilmesini sa[layabilmek igin, Kurban Kesim
Yerlerinde bayramrn l.- 2. ve 3. Giinlerinde ilge MiiftiiltiEiince bir din gorevlisi gdrevlendirilmesine.

L8- Kurbanhk olarak kesilen ktigtikbaq ve biiyrikbag hayvanlann kulak kiipelerinin, kesim yerlerindeki
gorevlilerce toplanarak Muratpaqa ilge Tarrm ve Orman Mtidiirlii$ine teslim edilmesine.

19- Kurban derilerinin dzenli bir qekilde ekonomiye kazandrrrlmasr hususunda vatandaqlann uyanlmasma

20- Bu komisyon karannda belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak da 19 Hazian 2021 tarihli 3 1516 Sayrh Resmi
Gazetede yayrmlanan 2021 yrh Kurban Hizmetlerinin Uygulanmaslna Dair Teblifi"de belirtilen hususlara ilgili
kurum ve kuruluqlarca titizlikle uyulmasrna,

2l- Antalya Valili[i il Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun 28.06.2021 tarihli ve 202lll sayrh karannda
belirtilen hususlara uyulmasma,

22- COVID-19 salgrm sebebiyle 2410411930 tarihli ve 1593 sayrh Umumi Hrfzrsrhha Kanunu gere[ince
ahnacak ek tedbirler sakhdrr.

23- Yeni karar ve tedbirlere ihtiyag duyulmasr halinde, Muratpaqa ilge Kurban Komisyonunun tekrar
toplanmasrna karar verilmigtir. 30.06.2021
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