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İstanbul Büyükşehir Belediyesi  Muhtarlıklar, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Dairesi Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu çalıştay İstanbul’da 
kurban hizmetlerinin modern, sağlıklı ve dini müeyyidelere uygun bir şekilde 
gerçekleştirilmesi ve bu çerçevede ortaya çıkan sorunların kalıcı bir şekilde 
ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır.

On yedi milyona yaklaşan nüfusu ile dünyanın önde gelen metropollerinden 
birisi olan İstanbul’da her türlü sosyal, kültürel, dini ve ekonomik aktivitenin 
büyük boyutlarda gerçekleştiği bir gerçektir. Kurban Bayramında dini 
vecibe olarak uygulanan Kurban Kesimi de bu türden olaylardın birisidir. 
Her yıl Kurban Bayramında resmi kayıtlara göre 150-200 bin civarında 
kurbanlık büyük ve küçükbaş hayvan kesimi yapılmaktadır. Bu kadar büyük 
bir miktarda kurbanlık hayvanın İstanbul’a Anadolu’nun çeşitli kentlerinden 
gelişi, kurbanlık satış yerlerinde sergilenmesi, satış işlemleri, satış sonrasında 
nakliyesi, bayram günü kurban kesimi, kesim sonrası ortaya çıkan atıkların 
bertaraf edilmesi gibi süreçlerin yönetilmesi çok ciddi bir operasyonel güç 
gerektirmektedir.

Kurban hizmetleri Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülmektedir. Her 
yıl yayınlanan bir tebliğle bu konudaki amir kuruluşun Diyanet İşleri 
Başkanlığı olduğu bildirilerek Kurban Hizmetleri Komisyonlarının kurulması 
ve bu konudaki süreçleri yönetmesi düzenlenir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
operasyonel gücü olmadığından koordinatör kuruluş olarak sorumluluk 
üstlenir ve tüm çalışmaların koordinasyonunda görev alır. Ancak Kurban 
Hizmetleri kapsamında belediyeler, ilçe belediyeleri, sağlık kuruluşları, farklı 
bakanlıkların il temsilcilikleri ve sivil toplum kuruluşları çeşitli sorumluluklar 
yüklenirler. Ancak hemen her sene konuyla ilgili çeşitli sorunların ortaya çıktığı 
ve kurban bayramı öncesi ve sonrasında bu sorunlarla ilgili tartışmaların 
yaşandığı bir gerçektir. İşte bu nedenlerden dolayı kurban hizmetleri 
süreçlerinin kalıcı ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için yeni bir modele 
ihtiyaç duyulduğu açıktır. 

Bu çalıştay bu ihtiyaca cevap vermek üzere konu ile ilgili tüm paydaşları 
ve tarafları bir araya getirerek kapsamlı bir tartışma ortamında uzun 
vadeli çözümler üretmeye yönelik olarak düzenlenmiştir.  Konuyla ilgili tüm 
tarafların yer aldığı ve iki gün süren oturumlarda kurban hizmetleri tüm 
yönleriyle değerlendirilmiş,  sorun olarak ön plana çıkan konular belirlenmiş 
ve çözümler üretilmek üzere projeler önerilmiştir.

İki gün  süren çalıştayda odak grup çalışması, problem çözme teknikleri ve 
karar alma teknikleri uygulanarak katılımcıların tamamının fikirlerinin, önerileri 
ve katkılarının toplanmasına özen gösterilmiştir. Elde edilen bilgiler içerik 
analizine tabi tutulmuştur. Ek olarak konuyla ilgili çeşitli ilçe belediyelerinin 
oluşturduğu raporlar değerlendirilmiştir.  

Prof. Dr. İbrahim KIRCOVA
Moderatör

Moderasyon Ekibi
Muhammed Attila SEVİM
Gökçe Zeynep YILDIZ
Yavuz Selim YOLLUĞ
Esra ÇUHADAR
Soner BORAN

YÖNETİCİ ÖZETİ
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BİRİNCİ OTURUM
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Kurban Hizmetleri Çalıştayı’nın birinci oturumu İstanbul’daki ve şehir 
dışındaki kurban hizmetleri aktörlerinin temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşmiş 
ve katılımcılardan serbest oturma düzeninde oturmaları istenmiştir. Katılımcılar 
Türk Kızılayı’nın gerçekleştirdiği bilgilendirme sunumunun ardından İstanbul’da 
gerçekleştirilen kurban hizmetleri çerçevesinde ortaya çıkan sorunları yazılı ve 
sözlü olarak ifade etmişlerdir. Bu oturumda kullanılan Beyin Fırtınası Yöntemi 
ile “İstanbul’daki Kurban Hizmetleri kapsamında karşılaşılan ana 
sorunlar nelerdir?” sorusuna cevap aramışlardır. Katılımcılar, düşüncelerini 
söyledikten sonra pos-itlere yazmışlar ve moderasyon ekibine iletmişlerdir. 
Bu bağlamda birinci oturumda katılımcılar tarafından sözlü ve yazılı olarak 
öne sürülen başlıca trendler ve gelişmeler şunlardır;

1. Kurban kesimi ile ilgili organizasyon eksikliği
2. Komisyon da alınan kararların ilçelerde uygulanmasında sorun oluşması
3. Kurban Hizmetleri Komisyonu ile ilgili valiye her zaman ulaşılmanın kolay 
   olmaması
4. İstanbul içi tüm boş arazilerin kurban kesim yeri olarak kullanılması
5. Rekabet ile kurban kesiminin sorun oluşturması
6. Kurban kesim yerleri ve hijyen şartlarının eksikliği
7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurban kimliğinin oluşturulmaması
8. İstanbul ve Türkiye genelinde kurban yerleştirme ve kesimlerinin yerel de 
   yapılmaması
9. Kurban atıklarının bertarafının hızlıca yapılamaması
10. İstanbul da yer alan hayvanların kontrollerinin yapılamaması (kurban 
    kesimlerinde hayvanların yaş sorunlarının ortaya çıkması)
11. Kurban kesimi esnasında oluşan zaiyat (kurban atıkları zayiatları)
12. Kurban Komisyonu’nun eksikliği 
13. Hayvan refahı sorunu
14. İlçe Belediyeleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasındaki koordinasyon 
   eksikliği
15. Kurbanlık hayvanların yaş sorunu (yaşı küçük hayvanların kurbanlık 
   olarak satışı)
16. Mevzuat yetersizliği
17. Kurban kesim yerlerinin yanlış seçilmesi
18. Kurban kesim öncesi muayenelerin yapılmaması
19. İlçelerin kurban kesimi ile ilgili ihtiyaçlarını doğru planlanmaması
20. Anadolu yakasından Avrupa yakasına uygunsuz ve kontrolsüz hayvan 
    geçişi 
21. Kurban satış ve kesim yerlerinde denetim eksikliği
22. İlçe komisyonlarında veteriner hekimlere yetki verilmemesi
23. Kurban kesim alanlarında hayvanların ihtiyaçları ve çoban ihtiyaçları 
    gibi eksiklikler
24. Kurban kesimlerinden sonra oluşan kan atıklarının gider sorunu (altyapı 
    sorunu)
25. Kaçak hayvanların pazara girişlerinin engellenememesi
26. Hayvan satış alanlarının dışına hayvanların çıkarılması ve sokak aralarında 
    hayvan kesimlerinin gerçekleştirilmesi sorunu
27. Kontrolsüz kesimlerin önüne geçilememesi
28. Kurbanlık hayvanların özel olarak işaretlenmemesi
29. Kurban kesimi denetimlerinde vb. kolluk kuvvetlerinin görevli olmaması
30. Medyanın manipülasyon sorunu
31. İlçe sınırları içinde satış ve kesim alanlarının oluşturulmaması ve çevresel 
    faktörlerin değerlendirilmemesi
32. İl ve ilçe komisyonlarının alınan kararları uygulayamaması
33. İlçe kurban hizmetleri komisyonlarına başvuruların geç yapılması 
    (kurbanlık hayvanların denetimlerinin yapılamaması)

SORUN ANALİZİ
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34. İlçe komisyonlarının boş herhangi bir araziyi kurban kesim alanı 
    olarak göstermesi sonucu ihtiyaçların karşılanamaması ve hijyen sorunu
35. Komisyonlar tarafından belirtilen kurban satış ve kesim kurallarının 
    belirsizliği
36. Kurban kesimleri ile ilgili yetki karmaşası
37. Kurban kesimleri ile ilgili sunulan modellerin kalıcı olmaması
38. Kurban kesim alanları ile ilgili standartların olmaması
39.  Vekalet kurban kesiminin vatandaşlara yeterince duyurulmaması
40. Kurban kesim yerlerinde mescit vb. ihtiyaç alanlarının olmaması
41.  Kurban kesiminden sonra kurban atıklarının çöpe atılması
42. Kurban kesimi ile ilgili vakıf ve derneklerin denetlenmemesi (vekalet s
    isteminde güvensizlik)
43. Kurban kesim denetimleri ile ilgili zabıta tarafından gerekli desteğin 
    sağlanamaması
44. Kurban kesimi ile ilgili eğitimlerin yeterli olmaması
45. Din görevlileri tarafından kurban kesimi ile ilgili yeterli 
     bilgilendirmelerin yapılmaması
46. Kasap kesimleri sorunu
47.  Kurban kesimi ve satışı ile ilgili ortaya çıkan sorunlara yönelik 
    çözümlerin uygulanamaması
48. Kurban nakilleri denetimlerinin yapılmaması
49. Kurban kesimleri ile ilgili profesyonel kesim şirketlerinin ve kesim  
     alanlarının olmaması
50. Kurban kesimi ve satışı ile ilgili görevli tüm birimlerin görevlerini 
    yerine getirmemesi
51.  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yönetmeliği’nin kurban 
     bayramında uygulanılmaması
52. Kesim yapılan hayvan sayısının fazla olması
53. Kurban sahiplerinin isteklerinin karşılanamaması
    53.1. Ulaşım hizmeti 
    53.2. Sosyal hizmet
54. Kurban pazarı ve kesim yerlerinin yetersizliği
55. İstanbul’daki yapılaşma nedeni ile pazar alanlarının tükenmesi
56. Büyükbaş hayvanların İstanbul gibi büyük metropollere artık 
    girmemesi ve barınmaması
57. Küçükbaş hayvan kesiminin büyükşehirlerde ön planda tutulması
58. Vekalet sisteminin sadece bağışçılar için değil et almak isteyenler için 
    de geliştirilmesi
59. Merkez ilçelerde kurban satış ve kesim yerlerinin çevreye verdiği 
    olumsuz etkiler
    59.1. Çevre kirliliği
    59.2. Koku
60. Kurban satış ve kesim yerlerinin yetersizliği
    60.1. Küçük ve dağınık olması
61. Üsküdar Bekar deresindeki ıslah çalışmalarına rağmen kanalizasyona  
    kurban kanının karışması
62. Kurban satış yerlerinin mülkiyet ve işletme sorunu
63. Hayvanlardaki aşı ve yaş sorunu
64. Yer seçimi ile ilgili sorunlar

65. Kurban döneminde ilçelerde çalışan kamu personellerinin mesai dışı 
    çalışmasına rağmen karşılıklarını alamamaları
66. Kurban Hizmetleri Tebliği’nde çalışma şartlarının düzeltilmemesi
67. Kurban hizmetleri komisyonlarının aldığı kararları uygulamak için bir 
    icra kurulunun veya üst yetkilinin olmaması
68. Denetimin yetersiz olması
69. Profesyonel kasap yetersizliği
70. İstanbul’da arazi pahalılığından dolayı kesim yeri sorunu yaşanması
71. Koordinasyon yetersizliği
72. Hijyen koşullarının yetersiz olması
73. İlçe kurban hizmetleri komisyonlarının çok aktif olmaması
74. Kontrolsüz hayvan kesimlerinin olması
75. Organizasyon eksikliğinin yaşanması
76. Kurban kesim yerlerinin yetersizliği
77. Kurban satış yerlerinin düzensiz ve eksikliklerinin çok olması
78. Bilinçsiz kesim yapan insanların fazla olması
79. Atıkların imhası ve atıkların şehir içerisinde gelişigüzel şekilde atılması  
    ile hijyen sorununun yaşanması
80. Kurban hizmetlerinin İstanbul ölçeğinde yapılan planlanmasında 
    sınırların kesin şekilde belirlenememesi
81. Kurban yaşını doldurmamış hayvanların pazarlarda satışının 
    yapılması
82. Atıkların bertaraf edilmesindeki sorunlar
83. Kurbanlık hayvanların önceden tespit edilmemesi
84. Gişe ve köprülerde yapılan kontrollerde kolluk kuvvetlerinin yeterince
    aktif olmaması
85. Hayvan pazarlarının sağlık ve teknik açısından yetersiz olması
86. İlgili kurumlar arasındaki iletişim ve iş birliğinin yetersiz olması
87. Satış ve kesim yerleri kapasitesinin fazla olması
88. Halkın yeterince bilinçlendirilmemesi
89. Hayvan sahiplerinin barınma sorunlarının olması
90. Kesimlerin çadırlarda olması
91. Kesim yerlerinin ihtiyacı karşılayacak kapasitede işletilememesi
    91.1. Su ve wc sorunlarının yaşanması
92. İlçe belediyelerinin kurban satış alanı oluşturup kesim için yeterli 
    ekipmanı sağlamaması
93. Vakıflarla ilgili örnek bir modelleme olmaması
94. İstanbul’a gelen hayvanların kontrolünün sağlanamaması
95. Kurban komisyonunun yanlış kurulması
96. Kurban satış ve kesim yerlerinin sosyal yetersizlikleri
97. Hayvan atıklarının düzenli toplanamaması
98. Kesim yerlerinin şehir planında düşünülmemesi
99. Satış ve kesim yerlerinin sürdürülebilir olmaması
    99.1. Sürekli yer değiştirmesi
100. Kamunun, vekalet modelini güven sistemi içinde çalıştırmıyor olması
101. Kurban satış ve kesim yerlerinde olması gereken şartların 
    sağlanmaması
102. Kurbanlık için uygun olmayan hayvanların İstanbul’a getirilmesi
103. Büyükbaş hayvanların satıldığı ve kesildiği alanların yeterince 
     temizlenmemesi
104. Bazı ilçe belediyelerinde kurban hizmetlerinin reklam yapmak 
     amacıyla kullanılmasına bağlı olarak altyapı ve üstyapılarda 
     denetimsizliğin olması
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105. Anadolu yakasından Avrupa yakasına evraksız hayvan geçişlerinde 
     kontrolsüzlüğün yaşanması
106. Satış ve kesim yerleri konusunda Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri ile 
     belediyeler arasında iletişimsizliğin yaşanması
107. Satış ve kesim yerlerindeki hijyen ve raporlama eksikliği
108. Satış ve kesim yerlerinde trafik ve insan yoğunluğunun yaşanması
109. İlçe kurban komisyonlarında veteriner hekimin görevli olmaması
110.  Komisyonlarda alınan kararlar doğrultusunda konu ile ilgili görev 
     alan paydaşların, bayram sürecinde gereğini yapmamaları
111.  İlçe belediyelerine kesim konusunda yeterli desteğin verilmemesi
112.  Kurban kesimlerindeki vekalet konusunda bilgi eksikliğinin olması
113. Kasapların bilinçsiz veya yetersiz olması
114. Kurban kesmek isteyen herkesin kurbanını 1.gün kesmek istemesi
     114.1. Aşırı yoğunluğun yaşanması
115. Hayvan hakları ve hayvan refahı konusunda standartlar ve kurallar 
     belli olmasına rağmen uygulamalar hayata geçirilmediği için hayvan 
     hakları ihlallerinin yaşanması
116.  Tam vekalet sistemli kurban hizmetinin olmaması
117.  3 günlük kurban kesim süresinin 12 saate sığdırılmaya çalışılması
118.  Kurban satış alanına; kurbanlık vasfı taşımayan, yaş ve diğer 
    yönlerden uygun olmayan hayvanların getirilmesi
119.  Personellerin yetersiz ve tecrübesiz olması
120. Denetim eksikliği
121.  Profesyonel kesim şirketlerinin olmaması
122. Büyük kurban pazarlarının şehir içinde kurulması

Kurnaköy / Pendik Kurban Satış ve Kesim Alanı 
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BİRİNCİ OTURUMUN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Kurban Hizmetleri çalıştayı’nın bu oturumunda İstanbul’da sunulan kurban 
hizmetlerinde ortaya çıkan sorunlar katılımcılar tarafından sunulmuştur.   
Ortaya çıkan sorunlar aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir;

Kurban Satış ve Kesim Yerlerinin Yetersizliği
İstanbul, ülkemizin yaklaşık olarak 15 milyon nüfusu ile en kalabalık, ekonomik, 
tarih ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir. İstanbul’un yoğun 
nüfusu düşünüldüğünde özellikle Kurban Bayramı gibi önemli bir ibadetin 
gerçekleştirilmesinde birtakım sorunlar öne çıkmaktadır. Kurban kesimi ile 
ilgili olarak özellikle İstanbul’da kurban satışı ve kesimi yapılacak noktaların 
yetersizliği görülmektedir. Belediyeler, İlçe komisyonları tarafından her yıl 
kurban kesim ve satış yerlerini belirlemektedirler, fakat kurban kesiminin 
yapılması için talebin fazla olması ve özellikle taleplerin Kurban Bayramı’na 
yakın bir tarihte ortaya çıkması gibi nedenler dolayısı ile İstanbul genelinde 
yer alan kurban satış ve kesim yerlerinin yetersiz olduğu görülmektedir. 
Satış ve kesim alanlarının yetersiz olması nedeni ile büyük kurban pazar 
alanlarının şehir içinde kurulması da yine bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 
Kurban satış yerleri genellikle şehir içinde ve yerleşim yerlerine yakın olarak 
planlanmaktadır. Bu noktalardaki ulaşım problemi, otopark sıkıntısı, sosyal 
ihtiyaçlar ve fiziksel ihtiyaçlar düşünüldüğünde kurban satış ve kesim 
yerlerinin organizasyonu büyük bir sorun haline gelmektedir.

Kurban Satışında ve Kesiminden Sonra Oluşan Atığın Bertaraf Sorunu
Bayram öncesinde İstanbul’a getirilen, satışa sunulan kurbanlık hayvan 
sayısının 200 binden fazla olduğu bilinmektedir. Bu kadar büyük miktarda 
hayvanın yaklaşık 15 gün boyunca kentin içinde çeşitli noktalarda açık havada 
sergilenmesi, yoğun hayvan dışkısı oluşmasına neden olmaktadır. Ortaya 
çıkan koku, sinek ve kirlilik ciddi sağlık sorunları yaratma potansiyeline sahiptir. 
Özellikle sıcak havalarda durum daha da ciddi sonuçlar doğurmaktadır. 
Kurban kesim yerlerinde kesilen kurbanlıklardan ortaya çıkan atıklar da ciddi 
sorunlar yaratmaktadır. Kurban kesim yeri olarak düzenlenmemiş geçici çadırlar 
veya konteynerlerde yapılan kesimlerden ortaya çıkan atıklar kanalizasyona 
verilmekte, pıhtılaşan kanlar giderlerin tıkanmasına yol açmaktadır. Birçok 
kurban kesim yerlerinde atıkların bertarafı için gerekli koşulların bulunmadığı 
bu oturumda katılımcılar tarafından belirtilmiştir. Kurban kesimleri esnasında 
ortaya çıkan kanların giderleri ile ilgili olarak altyapısal eksiklerin bulunduğu da 
yine bu başlık altında belirtilmiştir. Bu atıkların hiç bir hazırlık yapılmadan yok 
edildiğinden ciddi bir ekonomik kayıp da söz konusudur.
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Denetim Eksikliği
Kurbanlık hayvanların İstanbul’a girişi, İstanbul içi kurbanlık hayvanların 
hareketi, satış ve kesim esnasında yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 
etkili bir denetimin sağlanmadığı bu oturumda belirtilmiştir.  Özellikle 
denetimlerde ekiplerle birlikte emniyet güçlerinin iştiraki ile yapılmaması, 
kurban kesimleri sırasında kesim sıralarına uyulmaması sonucu ortaya çıkan 
yoğunluk, uygun hayvan satışlarının yapılmaması, yaşı kurban için olmayan 
hayvanların satılması ve kesilmesi gibi etmenler etkili bir denetim sisteminin 
olmaması ve denetim faaliyetlerin yürütülememesine bağlanmıştır. Kısa bir 
zaman diliminde çok büyük miktarlarda kurbanlık hayvanın çeşitli kentlerden 
İstanbul’a taşınması denetimde güçlükler yaratmaktadır. 

Kontrolsüz Hayvan Kesimleri
Kurban Bayramı sürecinde yapılan kesimlerin Veteriner Hekim kontrolleri 
olmadan yapılması sağlık açısından önemli sorunlar oluşturmaktadır. Fakat 
bu oturumda katılımcılar tarafından, kurban kesimlerinde hayvanların 
kontrolsüz bir şekilde kesildiği belirtilmiştir. Bu kontrolsüz kesimler sonucunda 
bir çok zoonoz hastalığın insanlara bulaşma tehlikesi bulunmaktadır. Kurban 
Bayramlarında kontrolsüz hayvan hareketleri ve kayıt dışı kesilen kaçak 
hayvanların olması halk sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır. 

Hayvan kesimlerinde modern teknolojilerin uygulanmaması, hijyenik 
kurallara uyulmaması ve kesim esnasında Veteriner Hekimlerin bulunmaması 
insan, hayvan ve çevre sağlığını risk altına almaktadır. Kontrolsüz hayvan 
kesimi ile ilgili olarak çeşitli belediyelerin tespitleri bulunmaktadır. Kurban 
bayramının birinci gününü kurban kesimi için değerlendirmek isteyenlerin 
çoğunlukta olması bütün kesimlerin birinci güne yığılmasına yol açmaktadır. 
İstanbul’da mevcut ehliyetli kasap sayısının kurbanlık kesim yerlerinde bu 
miktarda kurban kesimi yapması mümkün değildir. Ayrıca vatandaşların çok 
büyük bir bölümü kurban kesimini kendi yapmak istemektedir. Bu da kaçak 
kesimi etkileyen faktörlerden birisidir. Vatandaşlar bu durumda kendi kurban 
kesimlerini kesim yerleri dışında bahçe, otopark, boş arazi, arsa ve şehir 
dışındaki yerlerde yapmaktadırlar.  
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İKİNCİ OTURUM
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ODAK GRUP 
ÇALIŞMASI 1

Kurban Hizmetleri Çalıştayı’nın ikinci oturumu “Odak Grup Toplantısı” olarak 
belirlenmiştir. Bu oturumda, kurban hizmetleri çerçevesinde karşılaşılan 
aksaklıkların ve sorunların temel nedenlerine inilebilmesi “Kurban Hizmetleri 
Satış ve Pazarlama Süreçleri” araştırma konusu ile iki farklı odak grup 
oluşturulmuştur. Araştırma konusu kapsamında katılımcılardan fikirlerini ifade 
etmeleri istenmiştir. Her bir grup için oturum sonrası ortaya çıkan sonuçlar 
sözlü ve yazılı olarak toplanmıştır.
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GRUP 1 GRUP 1

1. Kurban Hizmetleri Satış ve Pazarlama süreçlerine İstanbul İl Emniyet 
  Müdürlüğü dahil olmalı
2. Köprü giriş ve çıkışlarının hayvan refahı için Emniyet Müdürlüğü tarafından   
   kontrol altında tutulmalı
3. Kaçak hayvan girişleri ve çıkışları emniyet güçlerince kontrol altına alınmalı
4. Trakya Bölgesi’nden gelen hayvanların kontrolü sağlanmalı
5. Zabıtaların araç durdurma yetkileri olmalı
6. Veteriner hizmetleri geliştirilmeli, satış ve pazarlama süreçlerinde yetersiz 
   kalınmamalı
7. Jandarma ve Emniyet güçlerinin yetki sınırları satış ve pazarlama 
  faaliyetlerine temas etmeli
8. Satış ve pazarlama faaliyetlerinin koordinasyonu bakanlık tarafından 
   yapılmalı
9. Kaymakamlıklar aracılığı ile satış ve pazarlama yetkileri belirlenmeli
10. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde yapılan kaçak hayvan geçişleri cezaları 
   artırılmalı 
11. Kurban satış yerleri donanımlı ve vasıflı olmalı
12. Kurban satış yerlerinde sorumlu veteriner hekimler olmalı
     12.1. Hastalıklı hayvanların satışları engellenmeli
13. Komisyonların aldığı kararlar kapsamında cezai işlemler uygulanmalı
14. Kurban satışı için izin almak isteyen özel kişiler için sosyal donatı altyapısı 
    ve veteriner hekim sözleşmesi şart koşulmalı
15. İlçelerin hayvan kapasitesi belirlenerek hayvan sevkiyatları yapılmalı
16. İlçe hayvan kapasiteleri talep tahmini yapabilen bir program ile kontrol 
    edilmeli, fazla hayvan sevkiyatının önüne geçilerek satış ve pazarlama 
    kanalları kontrol altına alınmalı
17. Yol ve köprü geçişlerinde hayvan kontrol noktaları oluşturulmalı
18. Avrupa – Anadolu ve Anadolu – Avrupa arasındaki hayvan rotasyonu 
   kontrol altına alınmalı
19. Hayvan refahı için Avrupa Birliği Mevzuatı kaynak alınmalı
20. Hayvanlar yem ve su ihtiyaçlarını giderebilecekleri araçlarla taşınmalı, 
    uygun sürelerde dinlendirilmeli
21. Hayvan taşıma ve dinlendirme aşamaları arasında kontrol noktalarına 
   uğrama zorunlu koşulmalı
22. Hayvan kontrol noktalarında hayvan dinlendirme hizmeti ve araç temizlik ve 
    dezenfekte hizmeti sunulmalı
23. Kontrol noktalarında uygun şartları sağlamayan hayvan taşıyıcılarının  
    sevkiyatı engellenmeli
24. Çadırlarda başlayan satış ve pazarlama süreci üzerindeki problemler 
    giderilmeli
25. Çadır kiraları ile ilgili elde edilen gelirler için Kurban Hizmetleri Gelir 
    Havuzu kurulmalı ve kurban hizmeti masrafları bu gelirlerle sağlanmalı
26. Kurban kesim yerlerinin iyileştirilmesi için çalışmalar yapılmalı
27. Arazi kiralama sürecindeki aracı organizasyon firmalarının el ettiği yüksek 
   gelirlerin önüne geçilerek satış ve pazarlama olanakları geliştirilmeli
28. Zabıta tarafından periyodik olarak denetlenebileceği kurban pazarları 
    kurulmalı
29. Pendik Belediyesi’nin kapalı ve şehirden uzak bir yerde zabıta ve 
    veterinerler ile işletmiş olduğu kurban pazarı örneği model alınmalı
     kontrol altına alınmalı

30. Hayvan sevklerinde hayvan pasaportu kullanılmalı
31. Kurban Satış alanlarında; dezenfektasyon havuzu, mescid, yatacak yer, 
    duş, tuvalet, su gibi olanakların bulunması için çalışmaları yapılmalı
32. Kurban satış alanlarında hayvan kapasitesi ve hizmet kapasitesi 
    belirlenmeli
33. Hayvan Kayıt Sistemi içerisindeki belediye yetkisi sağlanmalı
34. Hayvan satış ve pazarlama süreçlerinin kontrolü için çadırlara geçici ,
    işletme numarası verilmeli ve her işletme içerisindeki hayvanlar  
    pasaportları üzerinden kayıt altına alınmalı
35. Akıllı telefonlarda bulunan HAYSA (Hayvan Sağlığı Uygulaması)’ın 
    kullanımı artırılmalı
36. Hayvanların küpe numarası üzerinden otomasyon sistemine dahil 
    edilmesi sağlanmalı
37. Hayvanların yaşlarına uygun olmadan yapılan kimlik işlemleri kontrol 
    altına alınmalı
38. Sahte küpe ve sahte pasaportların önüne geçilmeli
39. Türkiye çapında uygulanacak olan çipli bir sistemle hayvan üretimi, satış 
    ve pazarlama süreçleri arasında tam izlenebilirlik sağlanmalı
40. Avusturalya’da uygulanan çipli sistem örneği incelenmeli (Sadece sürü 
    kontrolü için kullanılmakta)
41. Elektronik küpeleme sistemi kullanılmalı
42. Kurban Hizmetlerinde Kızılay Modeli örnek alınarak satış ve pazarlama 
    süreçleri güçlendirilmeli
43. İl ve ilçelerde ortaya çıkan sorunlar kaymakamlık ve valilik ile hukuki 
44. Bilinçli tüketici çalışmaları yapılmalı ve kamu spotları kullanılmalı
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GRUP 2 GRUP 2

1. Hayvan taşımacılığı ile ilgili nakliye şirketlerinin tüzüklerinde düzenlemeler 
  yapılmalı
2. Kurban kesim kursları iyileştirilmeli
3. Hayvan fiyatları mahalle mahalle anlatılarak toplum bilinçlendirilmeli
4. Anadolu yakası ile Avrupa yakası arasındaki fiyat uçurumunun önüne
   geçilmeli
5. Hayvan fiyatlarının ilçeler arasında farklılık göstermesi önlenmeli
6. Hayvanlara sevk raporu verilmesi için hayvanların bulunduğu şartlar   
   kontrol edilmeli
    6.1. Yaş, gebelik gibi teknik şartlara uymayan hayvanlara sevk raporu 
        verilmemeli
7. Yollarda jandarma-polis gibi kolluk kuvvetleri tarafından kontrol sağlanmalı
    7.1. Kaçan hayvanları yakalayan görevlilere kurban hizmetleri için ayrılan 
       fondan prim verilmeli
8. Otoban gişeleri, feribot ve köprülerde tek tek kontrol sağlanmalı
    8.1. Bu alanlarda mobil mezbahane kurulmalı
    8.2. Şartlara uymayan hayvanlar bu bölgede hemen kesilmeli
9. İlçe satış alanlarında çadırların metrekare başına düşen hayvan sayısının
  aşılması engellenmeli
10. Kurban kesim ücreti makul rakama çekilmeli
11. Kurban satış ve kesim alanında 24 saat hizmet verebilecek mobil karakollar 
   kurulmalı
12. Hayvan satışı ve kesimi için çadır verilecek kişiler önceden belirlenmeli
13. İBB kendi kurbanlık hayvanlarını yetiştirmeli
    13.1. “Halkkurbanlık” gibi bir birim kurulmalı
    13.2. Yıllık 150.000 kurbanlık kesim oluyor bunun üretimi sağlanmalı
    13.3. Bu şekilde başka illerden kurbanlık sevkiyatı önlenebilir
14. İBB mevzuatı düzenlenerek daha iyi kesim-dağıtım organizasyonları 
    sağlanmalı
15. Kurbanlık hayvan takibi ile ilgili ülke genelinde otomasyon sistemi kurulmalı
16. Hayvan satış ve kesim yerleri için standartlar getirilmeli
17. Kurbanlık yaşına haiz hayvanlar ücretsiz kesilmeli
    17.1. Bu şekilde yaş takibi yapılabilir
    17.2. Usulsüz kesimin önüne geçilebilir
18. Vatandaşa, hayvanın kulak küpesi sorgulama yetkisi verilmeli
    18.1. Bu konuda vatandaş bilinçlendirilmeli
19. Yer seçim kriterleri belirlenmeli
20. Satış yerlerinde Tarım İlçe Müdürlüğü’nden veya belediyelerden veteriner 
    hekim bulunmalı
21. Kurban sevkiyatı yapan araçlar takip edilebilmeli
22. Sağlık raporu veya pasaporta uygunluk dikkatlice denetlenmeli
23. Hayvan satış yerlerinde ilçe belediyesi ve Tarım İlçe Müdürlüğü koordineli 
    çalışmalı 
24. Kamu kurumları tarafından kriterler belirlenmeli
25. Hayvan sağlığının yanı sıra Belediyeler ile çalışılarak yer kriterleri 
    belirlenmeli
26. Hayvan refahı sağlanmalı ve müşteriler rahat bir şekilde şartlara uygun 
    bir şekilde tercihlerini yapmalı
27. Satış yerlerinin gerekli ihtiyaçları karşılamamasına yönelik çözüm önerileri 
    geliştirilmeli
28. Kurban hizmetleri ile ilgili diyanet işleri başkanlığından çıkan tebliğ 
    yayınlanır fakat bu tebliğ tarım bakanlığı tarafından çıkarılmalı

29. Yönetmelik ve tebliğlerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 
    çıkarılmalı
    29.1. Satış ve pazarlama süreci Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
         tarafından takip edilmeli
30. İstanbul’a ranta dayalı hayvan girişi engellenmeli
31. Kurban satış ve pazarlama süreci 2 kategoride değerlendirilmeli
32. Hayvanın doğumundan itibaren bütün kayıtlar tutulmalı
33. Kurbanlık hayvanlara kesim zamanına göre muayenelerine göre 
    pasaport verilmeli
34. Kurbanlık hayvanların nakli konusunda kanunda yer alan maddelere 
    uygunluklar denetlenmeli
35. Kasaplara yönelik eğitimler düzenlenmeli
36. Dini vecibelerin yerine getirilmesi gibi konularda Diyanet kesim yapan 
    kişilere eğitimler vermeli
37. Kurbanlık hayvanların Avrupa ve Anadolu Yakası’nda farklı rağbet 
    görmesinin önüne geçilmeli
    37.1. Fiyat farkı ortadan kaldırılmalı
38. Kurban satışı ve kesimi ile ilgili celep ve cambazlara yönelik çalışmalara 
    yapılmalı
39. Kurban bayramından önce İstanbul için belirlenen kurbanlık hayvanların 
    giriş sürecinde yaşanan sorunlar engellenmeli
    39.1. Yanlış sevkler engellenmeli (Kurbanlık hayvanların Gebze’ye girişi
         gösterilerek İstanbul’a girmesi gibi)
    39.2. Kolluk kuvvetleri sevksiz hayvanların pazara girişinde görevlendirilmeli
40. Fiyat standartları oluşturulmalı
    40.1. Kurban fiyat satışlarından önce kırmızı et fiyat standartları oluşturulmalı
41. Ranttan gelir elde edilmesinin önüne geçilmeli
42. Yaşı tutmayan hayvanların kurbanlık olarak satılması engellenmeli 
42.1. 2 yaşını doldurmamış hayvanlar için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
     tarafından sevkler verilmemeli
43. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü bilgisi dışında 
    sevkler gerçekleştirilmemeli
    43.1. Kurban satışı için çadır verilecek kişiler önceden belirlenmeli
44. Kurban satışı organizasyonu başladıktan itibaren İstanbul’da ilgili kurum   
    ve kuruluşlar arası koordinasyon tek elden sağlanmalı
45. Kurban satışı ve kesimi ile ilgili ortaya çıkan sorunlara yönelik kriz masası 
    kurulmalı
46. İstanbul’da daha hijyenik ortamlar oluşturulmalı ve maksimum güvenlik 
    sağlanmalı
47. Kurbanlık hayvanların kulaklarına takılan barkodlar mobil telefonlar ile 
    okutularak hayvanların künyeleri, tahmini fiyatları vb. bilgiler vatandaşlar 
    tarafından görülebilmeli
48. Büyükbaş hayvanın kesim ücreti için sınır konulmalı
49. Kurbanlık hayvanlar için kesim ücretleri kaldırılmalı
50. Kurbanlık hayvanların satışı ve pazarlaması ile ilgili mevzuatın 8. ve 42. 
    maddesi uygulanmalı ve denetlenmeli 
51. Hayvanların doğumundan itibaren takip sistemi uygulanmalı
52. Mevzuat maddelerinin yayınlanan tebliğler sonucu uygulanamaması 
    engellenmeli
53. Kurban satış alanlarına standartlar getirilmeli ve uygulamaya kolluk 
    kuvvetleri de dahil edilmeli
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İKİNCİ OTURUMUN
DEĞERLENDİRİLMESİ

Kurban Hizmetleri Çalıştayı’nın ikinci oturumunda üzerinde tartışılan sorunlar 
ve çözüm önerilerinden yola çıkıldığında kurban hizmetlerinde yetiştiricilik, 
kesim, işleme, ambalajlama, taşıma, temizlik ve eğitim alanlarında standart 
eksiklikleri bulunduğu görülmektedir. Hayvansal ürünlerin, insanların yeterli 
ve dengeli beslenmesinin sağlanmasında vazgeçilmez olduğu bilinmektedir. 
Ancak ülkemizdeki et ve et ürünleri tüketimi, gelişmiş ülkelerin tüketimine 
oranla düşük kalmakta ve hayvancılık sektörü farklı sorunlar yaşamaktadır. 
Ülkemizde Kurban Bayramı günleri yaklaştığı zaman tartışılmaya başlanılan 
bir konu olan kurban ibadeti gerek tarihi kaynaklara gerekse dini kaynaklara 
göre canlı hayvan kesimi ile sonuçlanmakta ve kurban hizmetlerini gerekli 
kılmaktadır. Kurban kesim zamanlarında; kurbanlık hayvanların hayvan 
refahına, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde kesilmelerine 
yardımcı olunması amacıyla, kurban kesilecek yerlerin uygunluğunun 
sağlanması, hayvan sağlığı için veteriner hekimlerin görevlendirilmesi gibi 
hizmetler açığa çıkmaktadır. Fakat tüm bunların yanı sıra “Kurban Hizmetleri 
Satış ve Pazarlama Süreçleri” konusu da göz önünde tutulması gereken 
önemli hususlar arasında yer almaktadır.
 
Odak Grup Toplantısı’nın sonuçları göstermektedir ki İstanbul’da Kurban 
Bayramı zamanında ortaya çıkan hizmetler arasında kurban satış ve 
pazarlama faaliyetleri üzerinde durulması gerekmektedir. Anadolu’dan 
kaçak gelen kimliksiz ve pasaportsuz hayvan problemi düşünüldüğünde, 
satış ve pazarlama faaliyetlerinde denetim eksikliği olduğu görülmektedir. 
Bu bağlamda satış ve pazarlama süreçleri öncelikle T.C. Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, Valilik, Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve yerel belediyeler ve Zabıta tarafından denetim altında 
tutulmalıdır. Vatandaşların aklında oluşan sorular için sağlam bir denetim 
sistemi kurulmalı hatta kurban satış yerlerinde tam yetkili bir veya iki 
veteriner hekim bulunmalıdır. Çadırlarda başlayan satış süreci nihai tüketiciye 
kadar takip edilmeli hatta kurulacak teknolojik altyapı ile izlenebilirlik 
hayvan yetiştiriciliğine kadar devam ettirilmelidir. Ayrıca çadır gelirlerinin 
toplanacağı bir gelir havuzu da satış ve pazarlama süreçleri üzerinde 
etkili olacaktır. Kurbanlık hayvanların on beş gün öncesinden İstanbul’a 
getirilmeleri, sergilenmeleri, satış işlemleri ve satış sonrasında evlere veya 
kurban kesim alanlarına götürülmeleri süreçleri mevcut durumda sağlıksız 
işlemektedir. Uygun olmayan koşullarda altyapısı olmayan, insan ve hayvan 
sağlığı açısından tehlike arz eden yerlerde hayvan satışının yapılması önemli 
bir sorundur. Satışa sunulan hayvanların yarattığı atıklar ve koku çevreyi 
olumsuz etkilemektedir. Yerleşim yerlerine kurban satış yerleri açılmasına 
çevre halkı karşı çıkmaktadır. Kurban bayramı sonrasında bu bölgelerde koku 
ve sinek uzun süreli bir sorun olarak kalmaktadır. Kurbanlıkların İstanbul’a 
getirilmeleri, satışları ve sonrasındaki sağlık ve uygunluk denetimlerinin 
yapılması çok zordur. Satılamayan hayvanların geri götürülmesi veya Et 
Balık Kurumu tarafından satın alınması süreçleri de ayrıca değerlendirilen 
konular arasında yer almaktadır.
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
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ODAK GRUP
TOPLANTISI 2

Kurban Hizmetleri Çalıştayı’nın ikinci oturumu “Odak Grup Toplantısı” 
olarak belirlenmiştir. Bu oturumda, kurban hizmetleri çerçevesinde karşılaşılan 
aksaklıkların ve sorunların temel nedenlerine inilebilmesi “Kurban Hizmetleri 
ve Sağlık” araştırma konusu ile iki farklı odak grup oluşturulmuştur. Araştırma 
konusu kapsamında katılımcılardan fikirlerini ifade etmeleri istenmiştir. Her 
bir grup için oturum sonrası ortaya çıkan sonuçlar sözlü ve yazılı olarak 
toplanmıştır.
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GRUP 1 GRUP 2

1. Yaz aylarında kesilen ve parçalanan kurbanlık hayvanların et kayıpları 
   yaşaması
2. Kurban pazarlarının yanı sıra kurban kesim yerleri belirlenmeli
3. Kurban kesim işlemlerinin kesilebileceği ortak kesim merkezleri oluşturulmalı
4. Kesilemeyen hayvanların Et ve Balık Kurumu tarafından satın alınıp kesilip 
   piyasaya sürülmesi sağlanmalı
5. Kurban kesim organizasyonu İBB tarafından koordine edilmeli
6. İlçelerde İBB tarafından profesyonel kesimhaneler kurulmalı veteriner 
   kontrolü ilçe belediyeleri tarafından yapılmalı
7. İlçe belediyeleri kendi içerisinde sürdürülebilir ve kontrol edilebilir kurban 
  satım ve kesim yerleri oluşturmalı
8. İlçe belediyelerinin süreç yönetimi üzerindeki etkinliği artırılmalı
9. Hayvan satış ve kesim yerleri kontrol edilebilirlik açısından tek çatı altında 
   toplanmalı
10. Diyanet İşleri Başkanlığı tebliği ve Bakanlar Kurulu kararı ile T.C. Diyanet 
    İşleri Başkanlığı, T.C. İç İşleri Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim, Sağlık, T.C. Orman 
    ve Su İşleri Bakanlığı, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TRT,       
    Kasaplar Odası, Et ve Süt Kurumu vb. kurumların koordinasyonu 
    sağlanmalı
11.  İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından kurulan Hayvan Sağlığı Komisyonu ve 
    İlçe Kurban Komisyonu içerisinde ilçe veteriner hekimi bulundurulmalı
    a. Bu komisyonlar kapsamında alt komisyonlar oluşturulmalı
12. Avrupa Yakası’nda 4 ve Anadolu Yakası’nda bulunan 3 yem, kurban ve 
    kesim tesisi alt yapıları artırılmalı
13. Kurban kesim ve satış alanlarının Kurban Bayramı dışında da kullanılması 
    sağlanmalı
14. Kurban Bayramı süresinde kesimine çok kısa süre kala (1-2 gün) hayvanlar 
    sevk edilmeli
15. Büyükbaş hayvan yerine küçükbaş hayvan tercih edilmeli
16. Cuma günleri camilerde kurban kesimlerinin teknik detayları anlatılmalı
17. Emniyet güçleri içerisinde hayan polisi, belediyeler içerisinde hayvan 
    zabıtası ve uzman veterinerler bulundurulmalı
18. Belirli noktalarda büyükbaş hayvan kesimleri yapılmalı, küçükbaş hayvan 
    satışı ve kesimi genele yayılmalı
19.  Adak kurbanların kesim faaliyetleri için bütün yıl kullanılabilecek kesim 
    merkezleri kurulmalı

1.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 5-6 noktada daha geniş kurban 
   kesim alanı oluşturmalı (Cep otogarı gibi)
2. Kurban satış noktaları ile ilgili yönetmelikte gerekli ihtiyaçlar belirtilmiş,  
    fakat bu şartları sağlayan İstanbul genelinde %8’i bu şartları sağlamaktadır, 
   bu oran artırılmalı
3. İl tarım, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri, müftülük, ormanlık bakanlığı, 
   il sağlık müdürlüğü gibi paydaşlar birlikte hareket etmeli
4. İstanbul’daki tüm ilçe belediyeleri tarafından kurban hizmetleri çalışmalarına 
  destek verilmeli
5. İstanbul genelindeki tüm ilçelerde çadır oluşturulmalı ya da İstanbul dışına 
   satış ve kesim alanları taşınmalı
    5.1. Koordineli olarak ilçe belediyeleri arasında görev paylaşımı yapılmalı 
6. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Valilik, İl Müdürlüğü koodinasyonununda 
   tüm ilçe belediyeleri sürece dahil edilmeli
7. Kurban kesimi öncesi ilçe bazında yer alan çadır sayısı 200’ü geçmemeli
8. Kendi vatandaşına hizmet vermeyen belediyelerin yükü diğer belediyelere 
   aktarılmamalı
9. Kurban kesim yerleri ve satış yerleri ayrı olarak kurulmalı
    9.1. Kurban kesimi için kurban kesen kişi ile beraber gelen kişilerin 
        kalabalık yapmasının önüne geçilmeli
    9.2. Kurban hizmetleri tüm paydaşlar tarafından sağlıklı bir şekilde 
        yürütülmeli
10. Kurban kesim ve satış alanlarına yönelik yetkiler İstanbul Büyükşehir 
    Belediyesi tarafından yönetilmeli
11. İstanbul için 150 bin hayvanın kesimini sağlayacak alanlar oluşturulmalı 
12. Belediyelerin yetişemediği durumlar için özel veterinerlerden destekler 
    alınmalı
13. Var olan mezbahanelerin kullanımı artırılmalı
14. Kurban kesimi 3 güne yaygın hale getirilmeli
    14.1. Belediyeler ile iş birliği yapılarak halk bilgilendirilmeli
    14.2. Kamu spotları düzenlenmeli 
    14.3. Müftülük tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılmalı
15. Vekaleten kurban kesimi konusunda halk bilinçlendirilmeli ve vekaleten 
    kurban kesimi artırılmalı
16. İstanbul içine hayvanlar sokulmamalı, mezhabaneler online sistemle 
     aranarak kasaplar seçilmeli (Kasap tarafından kesilen et vatandaşa iletilmeli)
17. İstanbul genelinde yetkili herkes koordineli olarak çalışmalı 
    17.1. Tüm paydaşların görev tanımları yapılmalı
    17.2. Kurban kesim alanları profesyonelleştirilmeli
    17.3. Koordinasyon tek elden yönetilmeli
18. Vakıf ve dernekler tarafından kesilen hayvan sayıları artırılmalı
    18.1. Vakıf ve dernekler için mezbahane yerleri belirlenmeli
19. İlçe bazlı fizibilite çalışması yapılmalı
20. İstanbul’da yer alan 39 ilçenin 15’i kurban kesimleri için uygun, bu durum 
    değerlendirilmeli
21. Kentin içine büyükbaş hayvan alınmamalı
22. Kentin dışında kurban kesimleri teşvik edilmeli
    22.1. Veterinerlik bölümünde okuyan öğrenciler kurban hizmetleri için 
         değerlendirilmeli (öğrenci stajı vb.)
23. Kurban satımı ve kesimi gerçekleştirecek kişiler ilçe belediyelerine başvuru  
    yapmalı
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ÜÇÜNCÜ OTURUMUN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Kurban Hizmetleri Çalıştayı’nın üçüncü oturumunda üzerinde tartışılan sorunlar 
ve çözüm önerilerinden yola çıkıldığında kurban hizmetlerinde yetiştiricilik, 
kesim, işleme, ambalajlama, taşıma, temizlik ve eğitim alanlarında hijyen ve 
sağlık standartlarının eksiklikleri görülmektedir. Hayvansal ürünlerin kontrol 
altına alınması, gıda ve yemlerin kullanım amacı dikkate alınarak, insan ve 
hayvan tüketimine uygunluğunun sağlanması için gerekli her türlü önlem 
ve hijyen koşulunun yerine getirilmesi gerekmektedir. Bütün bu alanlarda 
hijyen standartlarının sağlanabilmesi için depolama, işleme, muhafaza ve 
satış aşamalarında fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelerle temas etmesinin 
engellenmesi gerekmektedir. Hijyen koşullarının herhangi birinde yapılacak 
hata, gıda güvenilirliğinin ve insan sağlığının tehlikeye düşürülmesine neden 
olmaktadır. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda “Kurban Hizmetleri 
ve Sağlık” konusu da dikkat edilmesi gereken önemli hususlar arasında yer 
almaktadır.

Odak Grup Toplantısı’nın sonuçları göstermektedir ki İstanbul’da Kurban 
Bayramı zamanında ortaya çıkan hizmetler arasında bulunan sağlık hizmetleri 
ve faaliyetleri üzerinde durulması gerekmektedir. Kurban Bayramı öncesinde 
hayvanların sevki ile başlayan şehir içi kurban hizmetleri için öncelikle sevk 
yerleri oluşturulmalıdır. Sevk işleminin bayrama kısa süre kala başlaması ve 
kısa sürede tamamlaması sağlık faktörlerini olumlu yönde etkileyecektir. Son 
zamanlarda Kurban Bayramı’nın yaz aylarına denk gelmesi de sevk işlemlerini 
etkileyen önemli bir unsur olarak görülmektedir. Yaz aylarındaki yüksek hava 
sıcaklığı göz önünde bulundurulduğunda hayvan refahı, kesim yerlerinin 
temizliği, kesim işlemleri gibi sağlık unsurlarını barındırması gereken hizmetler 
de görülmektedir. Bu alandaki koordinasyonun Diyanet İşleri Başkanlığı 
tebliği ve Bakanlar Kurulu kararı ile T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı, T.C. İç İşleri 
Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim, Sağlık, T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı, T.C. Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, TRT, Kasaplar Odası, Et ve Süt Kurumu vb. 
kurumlar tarafından sağlanması gerekmektedir. Kesim merkezlerinde ve
kesim alanlarında bulunacak olan temizlik ekipleri, veteriner hekimler ve bilinçli
kasaplar da sağlık standartlarını yükseltir nitelikte olacaktır. Ayrı ayrı kesim 
hizmeti sunan kesim alanlarının, tek bir kesim merkezi oluşturulacak şekilde 
birleştirilmesi de ayrı bir proje olarak değerlendirilebilir.
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
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ÇÖZÜM ANALİZİ

Kurban Hizmetleri Çalıştayı’nın dördüncü oturumun çalışma konusu Çözüm 
Analizi olarak belirlenmiştir. Bu oturumda, bir konudaki ana hedefi 
gerçekleştirmek için alınması gereken aksiyon, üzerinde çalışılması gereken 
konular ve olası çözümleri ortaya çıkarmada kullanılan Gelecek Çemberleri 
tekniği uygulanmıştır. Oluşturulan yeni gruplardan “İstanbul’daki Kurban 
Hizmetleri kapsamında ortaya çıkan sorunlar için geliştirilmesi gereken 
projeler sizce ne olmalıdır? Atılması gereken proje adımları nelerdir? 
sorusuna çözüm bulmaları istenmiştir. Oturum kapsamında gerçekleştirilen 
çalışmalardan elde edilen çıktılar aşağıdaki gibidir:
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GRUP 1 GRUP 2

1. Üst Komisyon Kurulmalı
   1.1. Valilik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 
       Müdürlüğü üst komisyonda yer almalı
   1.2. Üst komisyon tarafından kurban satışları, kesimler, denetimler   
       organize edilmeli
    1.3. Üst Komisyonda Sağlık Bakanlığı ve Emniyet Müdürlüğü (Zabıtalar), 
       Müftülük yer almalı
   1.4. Üst Komisyon tarafından çadır fiyatları düzenlenmeli
   1.5. Alan standartları oluşturulmalı
   1.6. Kesimler organize edilmeli
   1.7. Kurban şeması oluşturulmalı
   1.8. Kurban kesim alanları değerlendirilmeli
   1.9. Sosyal donatılar kurban kesim alanlarında yer almalı
   1.10. Mobil kesim hizmetleri için alan dizayn edilmeli
2. Vekaletin Diyanete Verilmesi
   2.1. İstanbul dışında hayvan kesimleri yapılmalı
     2.1.1. Diyanet, Vakıf ve Dernekler tarafından yapılan kesimler için 
          ücretsiz transferler sağlanmalı
     2.1.2. Transfer ücreti hayvan satış ve kesiminden karşılanmalı
     2.1.3. Kesilen hayvanların frigo taşınma işlemleri dernek ve vakıflar 
           tarafından son noktaya ulaşıp ulaşmadığı denetlenmeli
       2.1.4. Diyanet tarafından, hayvanların satın alması, kesim planlaması, 
           nakliye planlaması ve teşvikler sağlanmalı
3. Kurban Kardeşliği Projesi
   3.1. Belediye ve Kaymakamlık tarafından sağlanmalı 
       3.1.1. İmkânı iyi olan aileler imkânı olmayan ailelere vekaletini ve 
            kurbanını vermeli (Kaymakamlık ve Belediye nezdinde)

1. Kurbanlık Hayvanlar Sınıflandırılmalı
   1.1. Küçükbaş Hayvanlar 
     1.1.1. Tüm ilçelerde kesimi ve satışı sağlanmalı 
   1.2. Büyükbaş Hayvanlar
     1.2.1. Bazı ilçelerde satış ve kesimleri sağlanmalı (Tuzla, Pendik, Şile, 
          Sancaktepe, Sultanbeyli, Çekmeköy, Beykoz, Çatalca, Silivri, 
          Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi, Eyüp, Sarıyer)
2. Vekalet ile Kurban Kesimine Teşvikler Yapılmalı
   2.1. Hayvanlarını kendisi ve görmek isteyenler
   2.2. Vekaleten yapılan kesim 
     2.2.1. Bağış
     2.2.2. Hisse isteyenler
   2.3. Kesim tarihlerine göre günlere ayrılmalı
     2.3.1. Kendisi kesmek ve görmek isteyenler (1. Gün)
     2.3.2. Vekalet ile kesilenler (hisse isteyenler, 2. Gün)
     2.3.3. Vekaleten kesilenler (bağış, 3. Gün)
3. Kalıcı Kurban Yerleri Satış ve Kesim
   3.1. Kurban Bayramı sürecinde satış ve kesim hizmeti sunulmalı
     3.1.1. Yıl boyunca adak kurbanlar için satış ve kesim için hizmet 
           vermeli (Kurban Bayramı dışında)
     3.1.2. Kesim ve satış yerleri çok katlı otopark olarak kullanılmalı 
           (Kurban Bayramı dışında)
     3.1.3. Konser alanı olarak kullanılmalı (Kurban Bayramı dışında)
4. Kurban Hizmeti için Organizasyon Şeması Oluşturulmalı 
   (Kaymakam Yönetiminde)
4.1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çatısı altında olmalı
     4.1.1. İlçe Belediyeleri 
     4.1.2. STK, Vakıf ve Birlik
     4.1.3. Çevre İl Müdürlüğü
     4.1.4. Jandarma
     4.1.5. Diyanet, Müftülük
     4.1.6. Emniyet Müdürlüğü
     4.1.7. İlçe Tarım Müdürlüğü
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GRUP 3 GRUP 4

1. Organize Kurban Satış ve Kesim Yerleri İşletme Modelinin 
   Belirlenmesi
   1.1. Denetimi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sağlamalı
       1.1.1. Genel şartlar belirlendiğinde il ve ilçe belediyelerine ihale 
            edilmeli
   1.2. İhtiyaç belirlenmeli
       1.2.1. Önceki yılların ortalamalarına bakılmalı
   1.3. Kapasite belirlenmeli
   1.4. Alanlar diğer zamanlarda da değerlendirilmeli
       1.4.1. Adak satış yerleri
       1.4.2. Aşevleri 
   1.5. İşletme modeli oluşturulmalı
       1.5.1. Alanın sorumluluğu fuar alanı gibi uzun süreli devredilmeli
   1.6. Mevcut vakıflar bu modele dahil edilmeli
   1.7. Eksik kalan kısım için İBB tarafından şehir dışında süspanse edilmeli
   1.8. Kesim alanları kamerayla izlenmeli
       1.8.1. Vekaletin kesimi kolaylaştırılmalı
   1.9. Kaçak hayvan girişi engellenmeli
   1.10. Çevre kirliliği engellenmeli
       1.10.1. Şehir içinde kötü görüntüler engellenmeli
       1.10.2. Su kirliliğinin önüne geçilmeli
2. Sakatat ve deri gibi ürünlerin değerlendirilmesi
   2.1. Ürünlerin toplanmasıyla ilgili altyapı oluşturulmalı
   2.2. Vatandaşlar bilinçlendirilmeli
       2.2.1. Broşürler
       2.2.2. Sosyal medya
       2.2.3. Kamu spotları
   2.3. Depolama yerleri yapılmalı
       2.3.1. Soğuk hava depoları
3. Muhtarlıkların Teşkilatlandırılması
   3.1. Kurban hizmetleri konusunda muhtarlara sorumluluklar verilmeli
   3.2. Mikro bazda iyileştirmeler yapılmalı
   3.3. İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesinde aktif rol oynanmalı

1. Kurban Kesim Alanlarının Şehir Dışına Taşınması
   1.1. Şehir içi trafik rahatlatılmalı
   1.2. Çevre temizliği sağlanmalı
       1.2.1. Atık yönetimi
   1.3. Denetim kolaylığı sağlanmalı
   1.4. Düzenli bir sistem kurulmalı
       1.4.1. Randevu sistemi
       1.4.2. Sakatat değerlendirilmesi
       1.4.3. İş yükünün azalması
   1.5. Süreklilik sağlanmalı
   1.6. Alana ulaşım kolaylaştırılmalı
   1.7. Vekalete olan güvensizlik değiştirilmeli
2. İBB Bünyesinde Bir Şirket Kurulmalı (Kurban A.Ş)
   2.1. İdare kolaylaştırılmalı
       2.1.1. Merkezi yönetim sağlanmalı
   2.2. Pazar standartları yükseltilmeli
   2.3. Hijyen sağlanmalı
       2.3.1. Çevre kirliliği önlenmeli
   2.4. Uzun vadeli yönetim sağlanmalı
   2.5. İş gücü açığı kapatılmalı
3. Şehir İçinde İBB Koordinasyonunda Kapsamlı Pazar ve Kesim 
   Yerlerinin Kurulması
   3.1. Şartları uygun olmayan ilçelere kurulmalı
       3.1.1. Tam kapsamlı bir tesis olarak kurulmalı
   3.2. Denetim sağlanmalı
   3.3. Kolay ulaşım sağlanmalı
   3.4. Koordinasyon toplantıları yapılmalı
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GRUP 5

1. Çok Amaçlı Tesisin Kurulması
   1.1. Kurban satış ve kesim yerleri çok amaçlı kullanılmalı
       1.1.1. Adaklık satış ve kesim alanları
       1.1.2. Restoran
       1.1.3. Yazlık sinema alanı
       1.1.4. Festival alanı
       1.1.5. Afet toplanma yeri
       1.1.6. Semt pazarı
       1.1.7. Otopark
       1.1.8. Semt meydanı
       1.1.9. İftar çadırı
   1.2. Merkeze yakın olmalı
       1.2.1. Trafik yoğunluğu olmamalı
       1.2.2. Ulaşımı kolay olmalı
   1.3. En az 20 dönüm alana sahip olmalı
   1.4. İBB önderliğinde pilot çalışma olarak uygulanmalı
       1.4.1. Daha sonra ilçe belediyeleri uygulamalı
2. Kurbanlık Kriterlerine Uygun Hayvanların Girişinin Sağlanması
   2.1. Kurban Bayramı’na 2 ay kala, 2 yaşını dolduran hayvanlara izin 
       verilmeli
   2.2. Pasaportlarına kurbanlık oldukları yazılmalı
   2.3. Kurbanlık hayvanların küpeleri farklı renklerde olmalı
       2.3.1. Sahte küpeye teşebbüs edenlere caydırıcı cezalar uygulanmalı
   2.4. Mikroçip uygulamasına geçilmeli
       2.4.1. Vatandaşlar tarafından sorgulanabilir olmalı
   2.5. Kurbanlık sevkiyatı yapılırken geçiş noktalarında kontroller 
        sağlanmalı
2.5.1. Sevk irsaliyesinde yazan il-ilçe dışında bir noktaya gidildiği tespit 
     edilirse, sadece araca caydırıcı ceza verilmeli
   2.6. Çadır protokolü, sevk raporundaki adres ile uyumlu olmalı
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DÖRDÜNCÜ OTURUMUN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Kurban Hizmetleri Çalıştayı’nın dördüncü oturumunda Gelecek Çemberleri 
Yöntemi kullanılarak, birinci oturumda belirtilen sorunlara çözüm bulmak 
amacıyla grup çalışması yapılmıştır. Katılımcılar beş gruba ayrılarak kendi 
perspektiflerinden kurban hizmetleri sorunlarına çözüm olabilecek projeler 
geliştirmişler ve bu projelerin öncülü olan adımları da belirtilmişledir. 
Katılımcılar tarafından ifade edilen çözüm önerileri aşağıdaki başlıklar 
altında toplanmıştır.

Üst Komisyon Kurulması
Kurban Hizmetleri ile ilgili belirlenen sorunlar arasında özellikle komisyonlar 
tarafından yapılan uygulamaların yetersiz olduğu vurgulanmıştır. Bu 
bağlamda İstanbul genelinde gerçekleştirilen kurban hizmetlerine yönelik bir 
üst komisyonun kurulması gerekmektedir. Kurulacak üst komisyonda valilik, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 
özellikle üst kurulda yer alması gerekmektedir. Kurban satışları, kurban 
kesimleri, kurban hizmetleri ile ilgili denetimler, çadır fiyatlarının düzenlenmesi, 
kurban kesim alanları için standartların oluşturulması gibi hizmetler üst 
komisyon tarafından gerçekleştirilmelidir. 

Ayrıca kurban kesim ve satış yerleri için teknik donanıma sahip hem satış 
hem de kesim için yeterli ihtiyaçların karşılanmasına yönelik bir kompleks 
oluşturularak kompleks içinde sosyal donatı alanlarına da yer verilmesinin 
önemli olduğu yine katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. 

Vekalet ile Kurban Kesiminin Yaygınlaştırılması
İstanbul nüfus yoğunluğu düşünüldüğünde kurban kesimi ile ilgili   her yıl 
kurban bayramlarında çok yoğun bir şekilde hareketliliğin yaşandığı ve 
birçok sorunun ortaya çıktığı katılımcılar tarafından belirtilmiştir. İstanbul 
‘da bu hareketliliğin önüne geçmek ve yoğunluğu azaltmak adına kurban 
kesimlerinin vatandaşlar tarafından yapılması yerine vekalet sistemi ile 
diyanet, vakıf ve dernekler aracılığı ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
Vekalet sistemi ile kesimlerde kesimlerin İstanbul dışında yapılması ve ücretsiz 
transferlerin sağlanması, hayvanların kesildikten sonra ise frigo taşıma 
işlemleri ile diyanet, vakıf ve derneklerden vekaleti alan kurum tarafından 
nakliye planlaması yapılarak nakliyelerin son noktaya ulaşıp ulaşmadığı 
denetlenmelidir. 

Vekalet sistemi ile ilgili diyanet, vakıf veya dernek görevlendirildikten sonra 
kurban kesimleri ile ilgili tüm süreçler ilgili kurum veya kuruluş tarafından 
planlanması ve gerekli denetimler sağlanmalıdır. Ayrıca vekalet ile kesimler 
için halkın bilgilendirilmesi sağlanarak gerekli teşvikler yapılmalıdır. 

Organize Kurban Satış ve Kesim Noktalarının Oluşturulması
İstanbul’da Kurban Bayramı öncesi ve Kurban Bayramı sürecinde yaşanan 
olumsuzlukların önüne geçilmesi amacı ile organize bir kurban satış ve kesim 
noktalarının oluşturulması gerekmektedir. Oluşturulacak noktaların denetim i 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sağlanmalıdır.
Ayrıca yine bakanlık tarafından tüm şartlar belirlendikten sonra büyükşehir 
belediyesi ve ilçe belediyelerine ihale edilmelidir. İhtiyaçlar önceki yılların 
oranlarına bakılarak çıkarılmalı ve kapasiteler belirlenmelidir. Komplekslerin 
7/24 izlenebilirliğinin sağlanması amacı ile kamera sistemleri kurulmalıdır. 
Ayrıca oluşturulacak alanlar kurban süreci dışında da fuar, konser vb. 
etkinlikler içinde kullanılmalıdır.
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Organize Kurban Noktalarında yapılan kesimler için atıkların 
değerlendirilebileceği tesisler kurulmalı ve altyapılar oluşturulmalıdır. Konu 
ile ilgili olarak tüm vatandaşların bilgilendirilmesi sağlanarak komplekslerin 
kullanım oranı artırılmalıdır. 

İstanbul’a Kurbanlık Kriterlerine Uygun Hayvanların Girişinin Sağlanması
Kurban Bayramı öncesi İstanbul genelinde kurbanlık kriterlerini sağlamayan 
hayvanların kesilmesinin önüne geçmek için İstanbul’a kurbanlık kriterlerine 
uygun hayvanların girişi sağlanmalıdır. Kurban Bayramı’na 2 ay kala, 2 
yaşını doldurmuş hayvanların İstanbul’da satışı sağlanmalıdır. Hayvanlar için 
pasaport hazırlanarak kurbanlık kriterlerine uygunlukları pasaport üzerinde 
yer almalıdır. Hayvanların kulaklarına takılan küpeler kurbanlık kriterlerini 
sağladıktan sonra farklı renk takılmalı ve kurbanlık hayvanların ayırt 
edilebilirliği kolaylaştırılmalıdır ve sahteye küpeye teşebbüs eden satıcılar ve 
yetiştiriciler cezalandırılmalıdır.
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BEŞİNCİ OTURUM
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SERBEST KÜRSÜ

Kurban Hizmetleri Çalıştayı’nın son oturumu sadece İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’nün katılımı ile gerçekleşmiş ve 
katılımcılardan serbest oturma düzeninde oturmaları istenmiştir. Katılımcılar, 
İstanbul’da Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen kurban 
hizmetlerinin olumlu ve olumsuz yanlarını yazılı ve sözlü olarak ifade 
etmişlerdir. Beşinci oturumda katılımcılar tarafından sözlü ve yazılı olarak 
öne sürülen başlıca gelişmeler şunlardır:

1. Kesimhanelerde kesilen hayvan atıkları için altyapı oluşturulmalı (pıhtılaşan  
  kanlar için vb.)
2. Kurban kesimlerinin tüm vatandaşlar tarafından bayramın birinci günü  
   kesilmesi istenmesi sonucu oluşan yoğunluğun önüne geçilmeli
3. Kurban kesim alanlarında vatandaş ihtiyaçları karşılanmalı 
    3.1. Otopark
    3.2. Tuvalet
4. Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliği yapılmalı ve kurban kesimleri 3 güne 
   yayılmalı
5. Kurban kesim alanlarındaki kontrol sistemi geliştirilmeli 
    5.1. Kontroller bayram sürecinde 3 gün boyunca sağlanmalı
6. Modern kesim alanlarının sayısı artırılmalı ve modern tesisler geliştirilmeli
7. Hizmetlerin tam donanımlı olarak sağlanamayacağı bölgelere çadırlar 
   konulmamalı
8. Hayvan refahı sağlanmalı 
    8.1. Hayvanların yerde sürüklenerek taşınması engellenmeli
9. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkisini İstanbul Büyükşehir Belediyesi devretmeli
    9.1. Kurban alanlarındaki hizmetler sağlanmalı
    9.2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü veya 
         bir şirket altında yapmalı
    9.3. Tüm organizasyon İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanmalı
    9.4. Kurban kesim alanlarında sene boyunca kurbana hazır hale getirilmek 
       için çalışılmalı
10. Kurban alanlarında yer alan hayvan atık ve gübreleri değerlendirilmeli
11. İstanbul’da her iki yakaya et hali yapılmalı
    11.1. Et hali içinde kesim alanları oluşturulmalı
12. Kesim alanlarında hayvan atıklarının bertarafı yapılmalı
13. Kurban kesimleri sırasında, vatandaşların yoğunluk nedeni ile organizasyon 
   ekibinde yer alan kişilere yol vermemesinin önüne geçilmeli 
    13.1. Organizasyonda yer alan kişilerin işlerini yapması sağlanmalı
    13.2. Kurban kesimlerindeki yoğunluğu önleyici çalışmalar artırılmalı
14. Kurban kesim hizmetleri elektronik ortama taşınmalı
    14.1. İstanbul’da kesilen kurban oranı azaltılmalı
15. İlçe komisyonları tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinin İstanbul 
    Büyükşehir Belediyesi’ne sunulması son güne bırakılmamalı
16. Vakıflar tarafından işletilen kurban kesim yerlerinde profesyonel kişi sayısı 
    artırılmalı
    16.1. Kurban kesimi için halka verilen kesim saatlerine uyulmalı
17. Kurban kesimi için vekalet sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
    yapılmalı
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    17.1. Diyanet işleri gerekli işlemleri yapmalı
    17.2. Kamu spotları, reklam çalışmaları vb. yürütülmeli
18. İstanbul genelinde yer alan tüm ilçelerde mezbahane bulunmalı
19. Kesimin nerde olması gerektiği, kesimhanelerde neler bulunması gerektiği 
   gibi kurban kesimi ile ilgili tüm çalışmalar yapılmalı
20. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğlere uyulmalı
21. Kurban kesim yerlerinde yer alan veteriner hekim sayısı artırılmalı
22. Anadolu ve Avrupa Yakası’nda kurban kesim alanları oluşturulmalı
23. Kurban kesim ve satış yerlerinde Jandarma ve Emniyet güçlerinden 
    destek sağlanmalı
24. Kurban Bayramı sürecinde birinci gün ücretleri daha fazla artırılmalı
    24.1. Kurban bayramının 2. ve 3. gününe teşvikler artırılmalı
25. Kurban kesiminin vekalet ile İstanbul dışında kesimi sağlanmalı
    25.1. Güven çalışmaları yapılmalı
26. İstanbul ‘un uç kesimlerine dahili veya prefabrik mezbahalar kurulmalı
    26.1. Kanuni yaptırım ile destekler sağlanmalı



58 59

BEŞİNCİ OTURUMUN
DEĞERLENDRİLMESİ

Serbest Kürsü şeklinde yapılan beşinci oturum boyunca Kurban Hizmetleri 
konusunda hangi faktörlerin dikkate alınması gerektiği ve çözüm önerileri 
katılımcılar tarafından belirtilmiştir. Belirtilen öneriler incelendiğinde öncelikle 
ve çoğunlukla üzerinde durulan konular aşağıdaki gibidir:

Kesim Alanları
Kurbanlık hayvanların kesim alanları, katılımcıların üzerinde en çok durduğu 
konulardan bir tanesi olmuştur. Kurbanlık kesim alanlarının önceden yapılan 
geniş çalışmalar sonucunda belirlenerek kurban kesim zamanına yakın 
bir tarihe bırakılmaması ifade edilmiştir. İstanbul’un Anadolu ve Avrupa 
Yakası’nda uç kesimlere kadar, prefabrik veya dahili mezbaha ve kesim 
yerlerinin kurulması ve bunların İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kontrolünde 
olması istenmektedir.

Kurulacak olan kesim alanların modernleştirilerek hizmetlerin tam donanımlı 
sağlanması, kesim alanlarında profesyonel görevlilerin ve veteriner hekimlerin 
olması gerektiği ifade edilmiştir. Kontrol ve denetim sisteminin de sağlanarak 
emniyet ve jandarma gibi kolluk güçleri tarafından destek sağlanılması da 
kesim alanlarına yönelik çözüm önerileri olarak sunulmuştur. 

Hayvan Atıkları
Katılımcılar, kurban dönemlerinde yaşanılan en büyük sorunlardan bir 
tanesinin hayvan atıkları olduğunu önceki oturumlarda ifade etmişlerdir. Buna 
yönelik olarak hayvan satış yerlerindeki hayvan atıklarının değerlendirilerek 
ekonomiye geri kazandırılması, bunun için de çeşitli uygulamalar yapılması 
gerektiği ifade edilmiştir. Hayvan kesim yerlerindeki atıkların ise modern ve 
sistematik bir şekilde bertarafı sağlanarak kötü koku ve görüntüye sebebiyet 
verilmesinin önüne geçilmesi dile getirilmiştir. Kurulacak olan hayvan satış 
ve kesim yerlerinin buna uygun altyapıya sahip olması hayvan atıkları 
konusunda önem taşıdığını göstermektedir.

Vatandaşların İhtiyaçları
Vatandaşlara kurban hizmetlerinin kaliteli ve sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi 
adına vatandaşların ihtiyacının dikkate alınması gerektiğine değinen 
katılımcılar, kurbanlık satış ve kesim yerlerinin ulaşılabilir olması konusunda 
önerilerini ifade etmişlerdir. İstanbul’un iki yakasında ve en uç yerlerde dahi 
kurbanlık satış yerleri ve kesim alanlarının kurulması, bununla birlikte bu 
alanlarda otopark, tuvalet, mescit gibi alanların da yer alması katılımcılar 
tarafından önerilmiştir. 

Katılımcılar tarafından önceki oturumlarda dile getirilen sorunlardan bir tanesi 
de vatandaşların; kurbanlıklarını, Kurban Bayramı’nın ilk gününde kesme 
konusundaki ısrarları olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Diyanet 
İşleri Başkanlığı tarafından bu konuda geliştirmeler ve bilgilendirmeler 
yapılarak kurban kesim işleminin 3 güne yayılması konusunda vatandaşların 
bilinçlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bununla ilgili olarak; ikinci ve 
üçüncü gün kurban kesimini teşvik etmek amacıyla kurban kesim ücretinin ilk 
gün daha fazla olması gerektiği de çözüm olarak sunulmuştur. 
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GENEL
DEĞERLENDİRME

İki gün süren Kurban Hizmetleri Çalıştayı kapsamında öncelikle Kurban 
Hizmetleri’nde karşılaşılan ana sorunlara ve bu sorunların alt nedenlerine 
değinilmiştir. Artından satış ve pazarlama süreçlerinin yanı sıra sağlık 
standartlarının irdelendiği odak gruplar oluşturulmuş ve katılımcılar tarafından 
bu konular üzerinde durulması sağlanmıştır. Ardından gerçekleştirilen çözüm 
analizinde ise kurban hizmetleri çerçevesinde ortaya çıkan sorunların 
giderilebilmesi için katılımcılar tarafından projeler oluşturulmuş ve bu projelere 
bağlı alt adımlar listelenmiştir. İkinci günde gerçekleştirilen serbest kürsü 
oturumu ise yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri 
Müdürlüğü’nün katılımı ile kapalı bir oturum olarak gerçekleşmiştir.
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KURBAN HİZMETLERİ
MODEL ÖNERİSİ

Kurban hizmetlerinin uzun vadede kalıcı ve sağlıklı bir şekilde çözülebilmesi 
için radikal bir yol izlenmesinin gereği açıktır. Zira Kurban Bayramı her yıl 
düzenli olarak kutlanmaktadır. Köylerden kentlere göç büyük şehirlerdeki 
nüfus artışı ve artan milli gelir kurban hizmetlerine olan talebin her geçen yıl 
daha da  artacağını göstermektedir. Bu durumda sorunu geçici önemlerle 
çözmek mümkün görünmemektedir.
 
Kurban hizmetleri alanında yaşanan sorunların çözümünde kapsamlı bir 
işbirliği ilk ve önemli şartlardan birisidir. Bu işbirliğinin temel ayakları Diyanet 
İşleri Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Özel Sektör ve ilgili bakanlıklar 
olmalıdır. Mevcut durumda bu işbirliği halen yürürlüktedir. Ancak her yıl 
yayınlanan Kurban Tebliği ile yapılacaklar tam ve açık olarak belirtilmesine 
rağmen aynı sorunların tekrar yaşanması göstermektedir ki Kurban Tebliği 
tam olarak uygulanamamaktadır. Sorun operasyonel tarafta yaşanmaktadır. 
Zira kurban bayramından on beş gün önce başlayan transfer, sergileme, 
satış ve kesim süreçlerinde 150-200 bin civarında bir hayvanın mobilitesi 
söz konusu olmaktadır. Bu süreçte var olan denetim sistemlerinde görülen 
esnemeler ve müsamahalar sorunları zincirleme olarak yaşanması sonucunu 
doğurmaktadır. Bu miktarda hayvanın çıkış noktası, yol ve varış yeri 
denetimlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan 
personel ve mesai miktarı çok büyük rakamlara ulaşmaktadır. Bu nedenle 
kurban hizmetleri süreçlerini iyileştirmeye başladığımızda ilk yapmamız 
gereken işlem gereksiz süreçleri ortadan kaldırmak olmalıdır. Bu noktada 
yeni bir kurban hizmetler süreci tasarlamak gerekmektedir. Bu sürecin 
adımları şu şekilde gerçekleştirilebilir.

63
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VEKALET SİSTEMİNİN
YAYGINLAŞTIRILMASI

Halen yaygın uygulama vatandaşların kendi kurbanlarını kendileri kesmeleri 
ya da en azından kesilirken başında bulunmaları şeklindeki uygulamadır.  
Kesilen kurban sayısı dikkate alındığında bunun sürdürülebilir olmadığı 
açıktır. Ne tesis, ne kasap, ne de altyapı bakımından bu rakamlarda kurban 
kesiminin sağlıklı bir şekilde organize edilmesi mümkün değildir. Bu durumda 
Diyanet İşleri Başkanlığı camilerde, kendi yayın organlarında, Televizyon ve 
radyolarda yapacağı programlarda vekalet sistemin tanıtımın yaparak yaygın 
bir şekilde kullanılmasını sağlamalıdır. Bu adım kurban kesimlerinin organize 
bir şekilde sağlıklı tesislerde ve uzman kişiler tarafından yapılmasına yardımcı 
olacaktır. Halen Kızılay vekalet sistemi ile kurban kesimi yapan kuruluşlar 
içinde en başarılı uygulamaları yapar durumdadır. Kızılay vekalet sistemi 
ile kurban kesimi işlemlerini her yıl arttırarak devam ettirmekte ve kurduğu 
sistemle hijyenik koşullarda kurban kesimi yaparak elde edilen bağışları yıl 
boyunca ihtiyaç sahiplerine iletmek üzere konserveler haline getirmektedir. 
Aşağıda en son yıl Kızılay tarafından alınan vekaletlerin sayısı ve oranın yer 
aldığı tablo görülmektedir.

Kızılay örneği göstermektedir ki organize kurban hizmetlerinin yürütülmesi 
için anahtar kavram vekalet sistemidir. Vekalet sisteminin yaygınlaşması 
kurban kesimini hangi kurum yaparsa yapsın düzenli, kurallara uygun sağlıklı 
bir kurban hizmetleri organizasyonuna geçiş için çok önemlidir.

Kızılay Tarafından Belirle Şubelerden Alınan Vekalet Sayısı ve Oranı

Yıllar İtibariyle Bağışçı Sayısında Meydana Gelen Artışlar
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Vekalet sistemi kurban hizmetlerinin sağlıklı ve problemsiz bir şekilde 
sürdürülebilmesi için en temel faktör olarak görülmelidir.  Kızılay’ın başarıyla 
yürüttüğü bu sistemin daha küçük ölçeklerde  Carrefour, Migros, Kipa, 
Makro Market ve Real gibi  marketler de gerçekleştirmektedir. Ülkemizde 
her kurban bayramında 1 milyonu büyükbaş 2, milyonu küçükbaş olmak 
üzere 3,5 milyon civarında kurban kesimi yapılmaktadır. Dört gün süren 
kurban bayramında büyük bir çoğunluğu ilk gün olmak üzere bu sayıda 
hayvanın kurban olarak kesilmesinin organize edilmesinin mevcut koşullarda 
sürdürülebilir olması mümkün değildir. Zira kurban hizmetleri süreci sadece 
kurbanlık hayvanların büyük şehirleri getirilmesi, sergilenmesi, satılması ve 
kesilmesinden ibaret olmadığı açıktır. Bu aşamada dikkate alınması gereken 
bazı hususlar bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir;

• Hayvanları kurbanlık hayvan özelliklerine haiz olması; pasaportsuz,    
  küpesiz, denetimden kaçırılmış çok sayıda hayvan kurbanlık olma  
   özelliği olmaksızın pazarlara getirilmekte ve kaçak yollarla  
  satılabilmektedir
• Etkili Denetim Mekanizmalarını İşletilmesi; 3,5 milyon küçükbaş ve 
  büyükbaş  hayvanın 15 gün gibi kısa bir süre içinde ülkenin içinde yer 
  değiştirmesi sırasında etkili bir şekilde denetlenmesi mümkün değildir. 
  Ülkemizde sık görülen ve hayvandan insana geçen hastalıklar (zoonoz)  
  bakımından denetlenmesi insan ve hayvan sağlığı açısından son  
  derece önemlidir. Mevcut durumda denetimin etkili yapılabilmesi 
  mümkün değildir.
• Ekonomik Kayıplar; organize olmayan bir kurban hizmetleri sürecinde  
  hayvanların transferi, sergilenmesi, satılması, nakliyesi, kesilmesi ve 
  dağıtılması sürecinde çok büyük ekonomik kayıplar ve fireler 
 oluşmaktadır.Mevcut sistemde tek bir gün içinde bu büyüklükte bir 
  sayıya ulaşan kurbanlık kesimlerin yetkili ve ehliyetli kasaplar tarafından 
  kesilmesi, parçalanması, paketlenmesi ve depolanması adeta  
  imkansızdır.
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VEKALET SİSTEMİNİN
SAĞLAYACAĞI
YARARLAR

Planlama Avantajı; Vekalet sistemi bu konuların köklü bir şekilde çözümü 
için ciddi bir avantaj sağlamaktadır. Zira her şeyden önce bu kadar büyük bir 
organizasyonun planlanması imkanı doğmaktadır. Önceden alınan vekalet 
sayısına göre kurbanlık hayvan tedariki, bakımı, transferi, kesim ve işleme 
süreci, paketleme, soğuk havada depolama ve soğuk zincir ile dağıtma 
imkanı doğmaktadır.

Maliyet ve Fiyat Avantajı; Vekalet sistemi ile planlanan kurban hizmetleri 
ölçek ekonomisi nedeniyle maliyetlerde büyük tasarruflar yaratacaktır. Bu 
da fiyatlara yansıyacağından kurbanlık hayvan fiyatları ile kurban hizmetleri 
fiyatları düşecektir.

Hijyen ve Sağlık Koşulları ile ilgili Avantajlar; Mevcut durumda 
kurbanlık hayvanların yol denetimleri ile saha denetimleri tam olarak 
yapılamamaktadır. Yapılması da mümkün değildir. Özellikle çok sayıda 
kurbanlık hayvan sağlıksız koşullarda bahçe, otopark, yol kenarı ve benzeri 
açık alanlarda kesilmektedir. Bu türden kesim hijyen koşulları bakımından 
önemli sakıncalar doğurmaktadır. Ayrıca kesim sonrası kalan atıklar ya 
doğrudan kanalizasyona verilmekte ya da gelişigüzel gömülmektedir. Daha 
sonraki süreçlerde koku, sinek, bakteri üremesi, kanalizasyon tıkanması gibi 
olumsuzluklar ortaya çıkmaktadır. Bu türden sorunların ortadan kalkması 
için kesimlerin planlanarak uygun tesislerde ve uygun koşullarda yapılması 
gerekir.

Denetleme Kolaylığı; Mevcut koşullarda etkili denetim yapmak söz konusu 
değildir. İşbirliği koşullarında dahi hayvanların kurbanlık niteliği taşıyıp 
taşımadığı, hastalık taşıyıp taşımadığı, transferlerin izinle yapılıp yapılmadığı 
ve benzeri denetimlerin sağlıklı bir şekilde yapılması kolay değildir. Vekalet 
sistemi ile bu türden denetimler tek elden ve az sayıda noktada ve geniş bir 
kadro ile yapılacağından denetim sorunları da aşılmış olacaktır.
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KESİM İŞLEMLERİNİN
YERİNDE YAPILMASI

Her yıl sadece bir kez rutin dışında 3.5 milyon kurbanlık hayvanın 
Anadolu’nun çeşitli illerinden Konya, Balıkesir, Afyon, Kars, Erzurum 
bölgelerinden İstanbul ve diğer büyük illere hayvan transferi yapılmaktadır. 
Bu kadar büyük miktarlarda transferin denetimli, sağlıklı ve düşük maliyetle 
yapılması mümkün değildir.  Bu nedenle vekalet sistemi uygulanmak suretiyle 
hayvanların transferi yerine bulundukları yerlerde kesilerek işlenmiş bir şekilde 
ve soğuk zincir içinde transfer edilmesi akılcı bir yol olarak görülmelidir.
 
Bu amaçlar kurban kesimlerinin Anadolu’da belli merkezlerde  kurulacak 
büyük kesimhanelerde sağlıklı ve hijyenik koşullarda yapılarak işlenmiş olarak 
İstanbul’a nakli modelin ikinci önemli ayağı olarak düşünülmelidir. Bu amaçla 
kısa vadede Anadolu’da buluna özel sektöre ait kesimhaneler, kamuya ait 
mezbahalar ve diğer imkanlar birleştirilerek bir kapasite yaratılması mümkün 
olabilir. Bu şekilde ilk etapta nakliye, sergileme, denetim maliyetlerinde azalma 
yaratılabilir. Ayrıca atıkların bertarafı, altyapıda ortaya çıkan sorunlar ve 
imajla ilgili sorunlar da kısa sürede ortadan kaldırılabilir.
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KURUMLAR ARASI 
İŞ BİRLİĞİ

Kurban hizmetleri modelinin sağlıklı işleyişi mevcut iş birliğinden daha geniş 
kapsamda bir iş birliğini gerektirir. Kurban hizmetleri bir ülke konusu olarak 
ele alınırsa dini vecibelere uygunluk tarafı Diyanet İşleri Başkanlığı, denetim 
tarafı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık ve Hijyen tarafı Sağlık 
Bakanlığı, Ekonomik tarafı ise Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, hizmetlerin ifası 
Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri tarafından organize edilerek oluşturulacak 
bir otorite Kurban Hizmetleri konusunu kalıcı ve sağlıklı bir model içinde 
sürdürülebilirlik  konseptine uygun olarak çözebilir. 
Bu iş birliği mevcut Kurban Tebliğlerinde aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir. 
Bu işbirliği 2016 ve önceki yıllardaki  Kurban Tebliğinde komisyon kurulması 
şeklinde önerilmektedir. Bu komisyonda yer alan kurumlar aşağıda  4 
maddenin c fıkrasında belirtildiği şekilde yer almaktadır.

“c) Komisyon: İllerde vali veya görevlendireceği bir vali yardımcısının, ilçelerde 
ise kaymakamın başkanlığında, Müftülük, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl/İlçe 
Halk Sağlığı Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğü, Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü, Belediye ve 
Türkiye Diyanet Vakfı temsilcisinden oluşan Kurban Hizmetleri Komisyonunu,”

Yukarıda yer alan kurumlar arasında trafik, güvenlik, asayiş ile ilgili konularda 
görev alacak emniyet ve jandarma birimleri temsilcileri yer almaktadır. 
Kurbanlık satışları ile ilgili Vergi Usul Kanunu denetimi yapacak kurum 
temsilcileri de komisyonda yer almamaktadır. Komisyonun operasyonel 
etkinliğini sağlamak açısından bu kurumlarla da desteklenmeli ve bu 
işbirliğinin operasyonel tarafından büyükşehir belediyesi koordinatörlüğünde 
ilçe belediyeleri yer almalıdır. Diyanet işleri başkanlığı komisyon başkanlığını 
yürütmeli konuyla ilgili iletişim, bildirim ve açıklamalar diyanet işleri tarafından 
yürütülmelidir.
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ÖNERİLEN MODELE
GÖRE KURBAN 
HİZMETLERİ İŞLEYİŞİ

İstanbul’da kurban hizmetleri yeni bir anlayışla modellendiğinde kurban 
hizmetleri sistemi yeniden ve yeni esaslara göre yürütülebilecektir. Bu 
esaslara temel olmak üzere aşağıdaki hususlar bir yönetmelikle belirlenerek 
yasal bir düzenlemeye gidilebilir;
Şehir içinde kurban satış yerlerinin ayrılması ve bu yerlerde kurbanlık 
hayvan satışı yapılması yasaklanmalıdır. Bu yasağın gerekçesi ise yüzbinlerce 
hayvanın sağlıksız koşullarda bir arada bulanması ve ortaya çıkan hayvansal 
atıkların yaratabileceği karasinek, koku, bakteri, enfeksiyon ve benzeri riskler 
nedeniyle halk sağlığını tehdit etmesi şeklinde olmalıdır.
Aynı zamanda şehir içinde kurbanlık satışı için ayrılan yerlerin kentsel 
dönüşüm ve kentleşme nedeniyle giderek azalması ve uygun arazilerin 
bulunmayışı da bu konuda bir başka gerekçedir. Ek olarak Şehir içinde kısa 
bir süre için kurban satışı amaçlı yer tahsis etmek tek başına yeterli değildir. 
Bu alanda satış yapan kişilerin barınması, fiziksel ihtiyaçlar olan beslenme, 
temizlik ve tuvalet ihtiyaçları, sosyal ihtiyaçlar olan kahve, restoran ve benzeri 
yerlerin de oluşturulması, bu alanlardan kurbanlık hayvan satın alanların da 
dinlenme, tuvalet ihtiyaçları ile araçlarını park edecekleri otopark ihtiyacı 
da ayrıca karşılanmalıdır. Tüm bu gereksinimlerin bütün kurban satış yerleri 
için oluşturulması mümkün değildir. Bu nedenle İstanbul içinde kurbanlık 
hayvan satış yerlerinin tahsis edilmesi uygulamasından vazgeçilmelidir. Bu 
husus Kurban Tebliğinde açıkça belirtilmelidir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kuracağı bir kurban hizmetleri birimi ile 
vatandaşlardan gelen kurban kesimi talebini vekalet sistemi içinde çözmek 
üzere düzenlemeler yapmak üzere bir organizasyon kurar. Buna göre 
vatandaşlar vekalet vermek suretiyle;
İstanbul dışında modern, hijyenik ve sağlıklı koşullarda kesilen kurbanlarla 
ibadetlerini yaparlar,
Kesimler internet, TV ve benzeri uygulamalarla canlı olarak yayınlanabilir,
Kesim sonrası kurban etlerinin dağıtımı ile ilgili çeşitli seçenekler sunulabilir. 
Buna göre istenirse Kızılay örneği gibi konserve haline getirilen etler yıl içinde 
ihtiyaç sahiplerine dağıtılır, isteyenlere parçalara ayrılmış ve paketlenmiş 
olarak soğuk zincirde teslimat yapılabilir.

İstanbul  Büyükşehir Belediyesi uzun vadede kalıcı bir çözüm için Anadolu’da 
diğer büyükşehir belediyeleri ile işbirliğine giderek ilk aşamada belediyelere 
ait mezbahalar, özel sektöre ait kesimhaneler ile et balık kurumu kombinaları 
içinden bir kesim kapasitesi yaratır. Bu kapasite yetersiz geldiğinde çok 
amaçlı tesisler kurar. 
Bu şekilde bir çözüm ile kurbanlık hayvanların canlı olarak nakliyesi yerine 
kesilmiş ve paketlenmiş bir şekilde nakliyesi sağlanır. Ekonomik kayıplar önlenir. 
Kesilen hayvanların bütün organları ekonomik olarak değerlendirilerek daha 
büyük gelirler elde edilir ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.
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KURBAN HİZMETLERİ
HAKKINDA GENEL
BİLGİLER

Kurban Hizmetleri
Ülkemizde Kurban Bayramı döneminde hayvan yetiştiricilerinin hayvan sevki, 
hayvan satış çadırları, yakalama hizmetleri, temizlik hizmetleri, malzeme 
desteği, kurbanlık hayvanların hayvan refahına ve sağlık şartlarına ve çevre 
temizliğine uygun bir şekilde kesilmelerine yardımcı olunması amacıyla 
kurban kesilecek yerlerin uygunluğunun sağlanması, hayvan sağlığı için 
veteriner hekimlerin görevlendirilmesi, İslam’a uygun kesimlerin yapılması gibi 
hizmetler İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanmaktadır. Böylesi 
bir kompleks yapının sorunsuz bir şekilde yönetilebilmesi için diğer kurumlar 
ile iş birliği içerisinde çalışılması ve hizmetlerin sunulması gerekmektedir.

Hayvan Yetiştiriciliği ve Satışı
Hayvancılık ülkemizde beslenmenin yanında, ihracatın artırılması, sanayiye 
hammadde sağlanması, bölgeler ve sektörler arası dengeli kalkınmanın 
sağlanması, işsizliğin önlenmesi ve yeni istihdam imkanlarının oluşturulması 
gibi önemli birçok yönü bulunmaktadır.
Büyükbaş hayvanların kurbanlık olarak kesilmesi için en az 18 aylık olması 
gerekmektedir. Ülkemizde kurban besiciliği genellikle buzağının sütten 
kesilmesinden yani 1,5 - 2 aylık olduktan sonra;  bölge şartlarına göre en 
uzun süre mera ve otlaklarda  otlatılmasından sonra son 3-4 ayda yoğun 
besiye tabi tutulması şeklinde gerçekleşmektedir. Bu şekilde hem hayvanın 
gelişme çağında ucuza bakılması sağlanmakta hem de kurbanlık hayvanın 
etinin yumuşaklık bakımından tercih edilmesi sağlanmaktadır. Bunun yanında 
koyun, koç ve keçi gibi küçükbaş; manda, sığır ve deve gibi büyükbaş 
hayvanlar da kurban edilmektedir. Ayrıca kör, yürümesinde aksaklık olan, 
hastalıklı veya hamile hayvanlar kurbanlık olarak satılmamalıdır.
Ayrıca yapılan bazı araştırmalara göre dişlerinin yarısından fazlası yerinde 
olmayan, ulağı kesik, boynuzu kırık, kuyruğu kesik veya her ne sebepten 
olursa olsan benzeri sakatlıkları ile çok çelimsiz ve hastalıklı hayvanlar da 
dinen kusurlu kabul edildiğinden satışa sunulmamalıdır.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanları Kurban Kesim Yerleri
Kurban kesimlerinin şehir ve kasabalarda mezbaha ve kombinalar ile 
kurban komisyonlarının belirlediği geçici kurban kesim yerlerinde yapılması 
gerekmektedir. Kesim yapılacak yerler kolay temizlenebilen ve dezenfekte 
edilebilen malzemeden yapılmış olmalıdır. Zeminde su ve kanın birikmemesi 
sağlanmalı, kesim sonrası oluşan atık ve artıkların depolanması ve bertarafı 
için gerekli çevre düzenlemeleri yapılmalıdır. Kesim işlemi mümkün olduğunca 
hayvanlar askıya alınarak yapılmalıdır. Böylece kesim ve yüzüm işleminin 
daha temiz ve sağlıklı bir şekilde yapılması sağlanmış olacaktır.

Kurbanlık hayvanların kesim yerlerine Veteriner Sağlık Raporu ile büyükbaş 
hayvanlar için pasaport, küçükbaş hayvanlar için nakil belgesi ile 
getirilmesi mecburidir. Kesim öncesi kurbanlık hayvanları strese sokacak 
kötü muamelelerden ve hareketlerden kesinlikle kaçınmak gerekmektedir. 
Kesimden önce kötü muamele ve stres faktörlerine maruz kalmış, yorgun 
hayvanlardan elde edilen etlerin kalitesi düşecek ve uzun ömürlü olmayacaktır. 
Kesim öncesi yorgun olan hayvanlar dinlendirilmeli ve kesimden önce 6 
saat boyunca yem verilmemesi etlerin kalitesini olumlu yönde etkilemektedir. 
Kesim öncesi yemleme yapılarak kesilmiş hayvanların kanları, bağırsaklarda 
oluşan emilme ile mikroorganizmaların hücumuna uğrayacak ve oradan 
ete geçmek suretiyle et kalitesini olumsuz etkileyecek ve etin dayanıklılığı 
azalmaktadır. Yorgun kesilen hayvanların etleri normal bir olgunlaşma 
devresi geçirememektedir. Böylece etlerin pH dereceleri yükselmekte ve 
kaliteleri düşmektedir. Ayrıca hayvanların mezbahada bekletilmeleri sırasında 
gözlemlenerek inkübasyon süresi kısa olan hastalıklar saptanarak kesimleri 
önlenmektedir.

Sorunsuz bir taşıma sonucu kesim yerlerine getirilen kurbanlık hayvanları, 
stressiz bir boşaltma ve ideal bir dinlendirme devresini takiben uygun şartlar 
altında kesim işlemine alınmalıdır. İdeal bir kesimde amaç; hayvanlara acı 
çektirmeden iyi kan akmasını sağlamak ve bu işlemleri hijyenik olarak 
yapmaktır. Hayvanlar strese sokulmadan ve uygun bir yöntemle yatırılıp 
tam olarak kontrol altına alındıktan sonra, maksimum 30 saniye içinde 
boynun her iki yanındaki atardamar ve toplardamar kesilerek kesim işlemi 
yapılmalıdır.

Ülkemizde kasaplık hayvanların deri yüzme işlemi çoğunlukla bıçakla 
yapılmaktadır. Bıçakla yapılan deri yüzme işlemleriyle deride her zaman 
için bıçak yarası oluşması, kesim veriminin düşmesi ve etin yüzüm işlemleri 
esnasında mikroplarla bulaşma riski vardır. Bu nedenle de kesimlerin kombina 
ve mezbahalarda veya bu mümkün değilse geçici kesim yerlerinde yapılması 
ciddi sağlık problemlerinin çıkmaması açısından önemlidir. Bu nedenle 
hayvanların asılı halde yüzülmeleri, yüzme işleminin ehil kasaplar tarafından 
yapılması, kesim ve yüzüm işlemlerinin kombina ve mezbahalarda veya bu 
mümkün değilse geçici kesim yerlerinde yaptırılması uygun olacaktır.

Kurbanlık Hayvanın Bölümleri
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Hayvan kesildikten sonraki işlemler aşağıdaki sıralamaya göre yapılmalıdır:
1. İşlem; Başın ayrılması
2. İşlem; Ön ayakların yüzülmesi ve kesilmesi,
3. İşlem; Arka ayakların yüzülmesi ve kesilmesi,
4. İşlem; Gövdenin yüzülmesidir.

Kurban Kesim Yerinin Özellikleri
Bakanlığın uyarıları doğrultusunda büyükşehir ve ilçe belediyeleri de 
kurbanlık satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğini önleyici tedbirleri alması 
gerekmektedir:
• Belediyeler, kurban alanlarında, su, elektrik, kanalizasyon veya fosseptik 
  çukuru gibi altyapıları hazırlamalı,
• Kurban kesim yerlerinin dezenfekte edilebilir, sağlık ve temizlik şartlarına 
  uygun mekanlardan seçilmesi sağlanmalı,
• Kesim yerlerinde tazyikli suyla yıkanma imkânı bulunmalı,
• Ayrıca kurbanlık hayvanlar, belediyelerden çalışma izni almış kesimhane 
 ile komisyonların belirlediği kesim yerlerinde Kasaplık Belgesi veya Kesim  
 Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” 
 olanlar tarafından; köylerde ve belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde 
 ise cadde, sokak ve parka bakmamak kaydıyla kendi bahçelerinde usulüne 
 uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ehil kişilerce kesilmelidir.

Kesimhaneden Çıkan Atıkların Bertarafı
• Kesimden çıkan işkembe ve hayvan dışkıları gibi atıklar sızdırmaz, dayanıklı, 
 yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konulmalı,
• Gerektiğinde ikinci torba kullanılmalı, ağzı iyice kapatılıp bağlanacak ve 
  sızdırmaz kapalı özel atık taşıma kamyonları ile belediye tarafından düzenli 
  olarak bertaraf edilmek üzere alınmalı,
• Biriken gübre, çöp ve sakatat ile diğer atıklar çevreye zarar vermeyecek 
 şekilde üstü kapalı bir mahalde toplanıp ve daha sonra hijyenik şartlara 
 uygun olarak izale, bertaraf ve tahliyesi sağlanmalı,
• Her günün sonunda kesim yerleri dezenfekte edilmeli,
• Kurban satış ve kesim yerlerinde ilçe belediyeleri yeterli miktarda atık 
  taşıma araçları ve konteyner bulundurmalı,
• Kesim sonunda kesim mahalli kanlı ve kirlenmiş bir durumda bırakılmamalı, 
 kan izi kalmayacak şekilde temizlenmeli ve gerektiğinde kireçlenmeli,
• Kurban derilerinin taşınması esnasında kan sızmalarına ve çevre kirliliğine 
 neden olunmaması yönünde tedbirler alınmalıdır.

Temizlik
Kurban Bayramı nedeniyle kesimi gerçekleştirilen hayvanlardan elde edilen 
etlerin ve sakatatın güvenli bir biçimde tüketilebilmesi için bazı konulara 
dikkat edilmelidir. Öncelikle kesilecek hayvan sağlıklı olmalı ve kurban kesimi, 
bu iş için adres gösterilen uygun ve hijyenik ortamlarda ve gerekli kontroller 
altında uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Kesimin ardından elde 
edilen etler ve sakatat tüketim aşamasına kadar doğru biçimde muhafaza 
edilmeli ve zamanında tüketilmelidir. Evlerde ve özellikle böyle dönemlerde 
kurban eti bağışının yoğun olduğu kurumlarda, etlerin ve sakatatın gıda 
güvenliğine uygun biçimde muhafaza edilmesi ve güvenle tüketilebilmesi için 
aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi büyük önem taşımaktadır: 
• Hayvanların kesilmesi, yüzülmesi, karkasın parçalanması, etin nakli, 
  muhafazası, pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarında hijyen kuralları 
  ihmal edilmemelidir. 
• Hayvanların bağırsaklarından yararlanılacaksa, bağırsaklar öncelikle 
  hayvan kesilir kesilmez, yani bağırsaklar kesim sıcaklığında iken kaba 
  yağlarından temizlenmelidir. Bu işlem yapılırken bağırsakların kesilmemesi  
  ve patlatılmamasına dikkat edilmeli, ardından bağırsakların içerisi 
  boşaltılmalıdır. Daha sonra bağırsak içeriği su ile tamamen temizlenmelidir. 
• Kurban etleri, parçalar halinde temiz kaplara konulmalı ve öncelikle güneş 
  görmeyen serin bir yerde (14–16°C ‘lerde), 5–6 saati geçmeyecek şekilde 
 bekletilmelidir.  Bekletme sırasında etlerin hava alması sağlanmalı ve bu 
  süre sonunda oda sıcaklığına ulaşan etler buzdolabına kaldırılmalı, +4 
 °C ile +5 °C arasında muhafaza edilmelidir. Kurbanlık etler henüz kesim  
  sıcaklığında iken buzdolabına poşet içinde veya hava alamayacak bir 
  durumda büyük parçalar halinde üst üste konulursa, buzdolabı sıcaklığı    
  etin iç kısımlarını soğutmaya yetmeyecektir. Bu durumda, etin hava 
  almayan kısımlarında çok kısa sürede (2. gün) bozulma ve kokuşma   
  meydana gelecek, hatta daha ileri aşamalarda yeşillenme görülecek ve 
 bu değişim sağlık açısından risk oluşturacaktır. Bu nedenle, ön soğutma 
 koşullarına özen gösterilmeli, buna rağmen bozulma olan etler kesinlikle  
  tüketilmemeli ve imha edilmelidir.
• Kurban etlerinin uzun süre muhafazasında öncelikle kesim sırasında 
hayvanın kanının çok iyi akıtılmış olması büyük önem taşımaktadır. Kan 
mikroorganizmalar için iyi bir ortam oluşturacağından kanı iyi akıtılmamış 
hayvanların eti dayanıksız olur ve çabuk bozulur. Kurbanlık etin dayanma 
süresi, kesim kalitesine ve parçaların büyüklüğüne göre değişmekle 
beraber normal buzdolabı koşullarında en fazla 3–4 gündür. Ancak, etler 
kıyma haline getirilirse bu süre 1–2 gün kadardır. Etlerin, daha uzun süre 
muhafaza edilebilmesi için buzlukta (dondurucuda) -18 °C’de dondurulmuş 
olarak saklanması gerekir. Diğer taraftan dondurulmuş etlerin de belirli 
bir raf ömrü olduğu unutulmamalı ve saklama süresi 4–6 aydan fazla 
olmamalıdır. 

• Dondurulmuş etler çözdürüldükten sonra hemen tüketilmeli, asla 
tekrar dondurulmamalıdır. Çözdürme işlemi buzdolabı koşullarında 
gerçekleştirilmelidir. Etin mikroorganizmalar tarafından kısa sürede 
bozulabilecek bir ürün olduğu bilinmelidir. Çözünme dıştan içe doğru olur 
ve merkezdeki donmuş kısım çözülene kadar, yüzeydeki sıcaklık artarak 
mikrobiyal gelişmelere neden olur. Bu durumda gıda güvenliği riskinin 
ortaya çıkması kaçınılmazdır. 
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• Hemen tüketilmeyecek etler kavurma yapılarak da muhafaza edilebilir. 
Kavurma yapılacaksa, önce yağın iyice erimesi beklenmeli, et tuzlandıktan 
sonra yağda kavrulmalı veya kavurma yapıldıktan sonra üzerine tuz ilave 
edilmelidir. 

• Tüketilmesi planlanan sakatat, kesim sırasında temiz bir şekilde çıkarılmalı, 
  sakatat ile etler aynı ortamda bulundurulmamalı ve muhafaza edilmemelidir. 
• Etler kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemeli, pişirme sırasında etin 
merkezinin de tam olarak pişmesine özen gösterilmelidir. Diğer yandan, çok 
kuvvetli ateşte pişirme, etin merkezi tam olarak pişene kadar, dış yüzeyde 
yanmaya neden olabilmekte, oluşan yanma ürünleri ayrı bir sağlık riski 
oluşturmaktadır. Güvenli olan, dış yüzü yanmamış ve merkezi tam olarak 
pişirilmiş olan etlerdir. Sağlık açısından; etlerin pişirilmesi aşamasında 
kızartmak yerine haşlama veya ızgara gibi yöntemler tercih edilmelidir. 

• Pişirilen etler en kısa sürede tüketilmeli, tüketilmeyen kısım buzdolabında 
saklanmalıdır. Birden çok ısıtma ve takiben dolaba kaldırma işlemi, yine 
mikrobiyal bozulmalara yol açacağından; pişirilmiş etler bir seferde 
tüketileceği miktarda ısıtılmalıdır.
 
Et muhafazası ve tüketiminde yukarıda bahsedilen noktalara dikkat 
edilmemesi halinde mikrobik kaynaklı hastalıklar, gıda zehirlenmeleri ve 
istenmeyen maddelerden kaynaklanan hastalıklar görülmektedir. Uygun 
koşullarda ve kontrol altında yapılmayan kesimlerden elde edilen ürünlerde 
bu risk daha da artmaktadır.

Yakalama Ekipleri
Kurban Bayramı’nda hayvanların tutulduğu yerlerden kaçma vakalarına sık 
sık rastlanmaktadır. Bu kapsamda ilçe belediyeleri ve Büyükşehir Belediyesi 
tarafından Kurban Yakalama Ekipleri oluşturularak bu tarz olayların önüne 
geçilmektedir. Her sene olduğu gibi belediyelerde hizmet veren Kurban 
Yakalama Timleri vatandaşların imdadına yetişmekte ve belediyeler 
tarafından eğitimler verilmektedir. 
Kaçan hayvanlar için vatandaşların arayabileceği çağrı merkezinin yanı 
sıra, eğitimli hayvan timleri, bayıltıcı iğne, ilaçlar, hayvan yakalama araçları, 
kullanılmaktadır. 

İzlenebilirlik
Dünyada gelişen teknoloji ile beraber, ticaretin globalleşmesi, ürün ve 
servislerin serbest dolaşımı, tüm sektörlerin ihtiyacını karşılayacak şekilde 
ve kolay uygulanabilir ürün tanımlama ve izleme sistemlerinin geliştirilmesi 
gerekliliğini de beraberinde getirmektedir. Son yıllarda ortaya çıkan hayvan 
hastalıkları ve gıda zincirindeki şeffaflık konusunda sürekli artan tüketici 
talepleri sonucu tarım ve gıda sektöründe izlenebilirlik giderek önem 
kazanan bir standart olmuştur.

İzlenebilirlik, her birinin kendine ait bir tanımlama numarası bulunan bitmiş 
bir ürüne, seriye veya üretimde kullanılan tüm materyallere ve satın almadan 
bitmiş ürüne kadar olan süreçteki tüm parçalara ait kayıtların tutulması 
sistemidir. Gıda endüstrisinde izlenebilirlik, akılda hiçbir soru bırakmayacak 
şekilde çiftlikten sofraya diye tanımlanan bütün gıda zincirindeki tüm 
aşamalarda irtibatı sağlamalıdır. Et ve et ürünleri sektöründe bu aşamalar, 
eti için beslenecek hayvanın çiftlikte kaldığı süreçle başlayıp, mezbahada 
kesimi, karkas parçalama üniteleri, et ürününe dönüştürülecekse işleme ve 
üretim prosesleri, ambalajlama, paketleme, sevkiyat, depolama, satış ve 
tüketicinin sofrasına gelinceye kadar uzayan bir zinciri kapsamalıdır.

Eti ve diğer ürünleri tüketilebilen hayvanları yetiştirenler bir kayıt defteri 
tutmak ve yetiştirdikleri hayvanların sağlık, zootekni ve tıbbi verilerini toplamak 
zorundadırlar. Hayvan yetiştirme kayıt defteri hayvanların ve yetiştiricilik 
uygulamalarının izlenebilirliklerinin en önemli halkası olup, küpeleme, çipli 
izleme ve mobil uygulama teknolojileri ile de desteklenebilir.
Avrupa Birliği dahilinde sığırların kimliklendirilmeleri ve izlenebilirlikleri, 
2000 yılından beri, CE 1760/2000 Avrupa yönetmeliğiyle düzenlenmektedir. 
Bu yönetmelik Fransa’nın aynı konudaki 30 yıllık mevzuatının bir devamı 
niteliğindedir.

Yönetmeliğin geniş bir kullanım alanı vardır: sürülerin teknik takibi, sağlık 
konuları veya hayvan yardımlarının yönetimi. Bu yönetmeliğin hayvan 
sahiplerince de uygulanması konusunda güçlü bir baskı bulunmaktadır.

İzlenebilirliğin öneminin artması ile üretim zincirinin değişik aşamalarında ve 
değişik düzeylerde kullanılabilecek çeşitli izlenebilirlik stratejileri ve konseptleri 
geliştirilmiştir. Bütün sistemlerin çalışma prensibi, ürünün tanımlanması, 
izlenmesi ve ürün hareketleri hakkında kayıtların tutulmasına dayalıdır. Bu 
aşamada en kritik nokta başlangıçta ürün veya hammaddelerin mutlaka 
kendine özgü ve değişmesi/değiştirilmesi mümkün olmayacak numara veya 
kodlar taşımasıdır. Ürünün üretim aşamalarında bu numara ve kodların 
bir sonraki adımın sağlıklı atılması açısından büyük önemi vardır. Ayrıca, 
izlenebilirlik sistemi, kolay uygulanmalı, ürüne özgü kodu doğru tanımlamalı, 
güvenilir olmalı, standart performansla çalışmalı, ürünün tüketime kadar tüm 
aşamalarında tanımlama yapabilmeli, üretim/dağıtım/tüketim aşamalarında 
aksaklığa neden olmamalıdır. Et sektöründe belirtilen tüm bu özellikleri 
taşıyan bir sistemi kurmak zor olmakla beraber, üretim ve tüketim zincirinde 
ihtiyaca ve işlemin özelliğine göre bir veya birkaç sistemin kombinasyonu 
uygulanarak talepler karşılanabilir. Örneğin, çiftlikte kulak küpesi ile başlayan 
sistem, mezbahada elektronik etiket, parçalama ünitesinde karkasa ve paket 
üzerine yapışan etiketler ve pazarlama aşamasında barkod sistemi ile 
tamamlanarak tüm zincir izlenebilir hale getirilebilir. Ayrıca dünya üzerinde 
kullanılan hayvan çipleri ile de izlenebilirlik konusunda oldukça etkilidir.
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Kurban Bağışı
Mal ile yapılan ibadetlerde önemli olan ibadetin yerine getirilmesi olduğu 
için vekâlet yoluyla başkasına yaptırılması da caiz kılınmaktadır. Kurban 
da mali bir ibadet olduğu için kurban kesmesi gereken kişi; kurbanı bizzat 
kendisi kesebileceği gibi, bunu vekâlet yoluyla kendi adına bir başkasına 
yaptırabilmektedir. Vekâlet yoluyla kurban kestiren kişi kendi bulunduğu 
yerde birisine vekâlet verebileceği gibi, başka bir yerdeki kişi veya kuruma 
da vekâlet verebilmektedir. Ayrıca Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da 
telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları ile sağlanabilmektedir. 
Burada asıl olan vekâlet veren kimsenin niyetidir. Yani kurban sahibinin, 
kurbanını kesmesi için yerine bir şahsı veya kurumu vekil tayin ederken, 
kurban ibadetine niyet etmesi şarttır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kurbanlık Hayvan Takip Sistemi

Kurbanda Kızılay Modeli
Kızılay kurban bağışı konusunda kendine özgü bir yönetim modeli 
oluşturarak vekâletle kurban kesimi hizmeti sağlamaktadır. Yardımseverlerin 
verdiği vekaletlerle alınan kurbanlar, İslami şartlara uygun olarak kesilerek, 
hijyenik bir şekilde kavurma konservelerine dönüştürülmektedir. Bu şekilde; 
kurban etleri yıl boyunca sağlıklı bir şekilde ihtiyaç sahipleri tarafından 
tüketilebilmektedir.
 
Türk Kızılayı’ın satın aldığı hayvanlar veteriner hekimler ve uzmanlar 
tarafından kontrol edilerek kurbanlık olukları belirlenmektedir. Sonrasında; 
vekâlet sahiplerinin vekâletleri verilerek ve isimleri okunarak din adamlarının 
yapmış olduğu dualar eşliğinde, veteriner hekim gözetiminde, İslami kesim 
koşullarına uygun olarak, sertifikalı kasaplar tarafından hijyen kurallarına 
uygun bir şekilde, noter kontrolü sağlanarak kesimler gerçekleştirilmektedir.
Kurban kesimleri Et ve Süt Kurumu’nun kombinalarında gerçekleştirildikten 
sonra yine aynı kurumun tesislerinde raf ömrü 18 ay olan, 800 gramlık 
kıyma ve kuşbaşı şeklinde konserve haline getirilmektedir. Bununla birlikte 
her vekâlet sahibine tüm süreçlerin kayıt altına alındığı bir video ve mektup 
ile teşekkür edilmektedir. Kızılay, aynı şekilde yurt içinde olduğu gibi yurt 
dışında da vekâlet yoluyla kurban kesimi hizmeti vermektedir. 
169 Çağrı Merkezi üzerinden ve internet sitesi üzerinden 7/24 kurban bağışı 
ve vekâlet verme işlemi yapılabilmektedir. Bu şekilde ibadetini yerine getirmek 
isteyen vatandaşlar çeşitli banka hesaplarından, Türk Kızılayı şubelerinden 
ve internet sitesi üzerinden ödemelerini yapabilmektedir.

Türk Kızılayı Kurban Modeli 2007 yılında başlatılmıştır. Alınan vekaletler 
Kurban Bayramının ilk 3 günü Veteriner Hekim, Noter, Din Görevlisi ve Türk 
Kızılayı personeli eşliğinde vekâlet veren bağışçımızın ismi okunarak, Et ve 
Süt Kurumu Kombinalarında hijyenik şartlarda ve dini vecibelere uygun 
olarak gerçekleştirilmektedir. Kurbanlıklardan elde edilen etlerden hazırlanan 
konserveler ilk etapta sembolik olarak vekalet sahiplerine sonrasında ise yıl 
boyunca ihtiyaç sahiplerine  ulaştırılmaktadır.

Vekaletleri alınan kurban etlerinin yurtiçinde uygun koşullarda saklanan ve 
konserve haline getirilen kurban etlerinin şube başkanlıklarımız aracılığı ile, 
yurtdışında ise uygun koşullarda saklanan kurban etlerinin eşit pay haline 
getirilerek yerel yöneticiler ve Ulusal Dernekler ile iş birliği içerisinde “temiz, 
hızlı, insan onurunu zedelemeden” gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması 
sağlanmaktadır.

Kızılay Kampanyaları
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Türk Kızılayı Kurban Bağışı Kampanya Süreçleri
• Yurtiçi kurban kesimleri için, Et ve Balık Kurumu ile anlaşmanın yapılması,
• Hisse bedelinin belirlenmesi, 
• Vekaletlerin alınması,
• Kesim yerlerinin belirlenmesi,
• Kesim ekiplerinin tespit edilmesi ve görevlendirilmesi,
• Kesim işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
• Yurtiçinde kurban etlerinin muhafazası ve konserve üretilmesi,
• Yurtdışında kurban etlerinin muhafazası ve dağıtımı,
• Vekalet sahiplerine geribildirim,
• İhtiyaç sahiplerine dağıtım,
• Raporlama

2012-2016 yılları arasında düzenlenen Kurban Bağış Kampanyalarında bağış 
araçları bazında bankalardan alınan vekâletler ilk sırada yer almakta olup 
bunu internet, şubeler ve çağrı merkezi bağışları izlemektedir.

İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesinde öncelikli olarak hanelerinde bakmakla 
yükümlü oldukları engelli veya kronik hastalığı olan bireyler bulunanlar, Sosyal 
Güvenlik Kuruluşu (S.S.K., Bağ-Kur, Emekli Sandığı) güvencesinde olmayan ve 
herhangi bir yerden geliri olmayanlar,  yıllık ya da aylık geliri asgari geçim 
standardının altında olan ve geçim sıkıntısı çeken aileler, hanelerinde okula 
devam eden çocukları bulunan ve geçim sıkıntısı çeken aileler, ailelerinde 
yetim veya öksüz bulunanlar, yaşlı olup, yalnız yaşayan, bakacak kimsesi 
olmayan ve yardıma muhtaç bireyler ve yeşil kart sahibi bireylerden tespit 
edilmesine özen gösterilmektedir.

Alınan Vekâletler ve Vekâlet Sahipleri Hakkında Genel Değerlendirme
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NOTLAR
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