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Amaç
Madde 1- Bu Kararın amacı, kurban bayramında ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen
vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir
şekilde bizzat kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmak ve kurban
kesilecek yerleri belirlemek için gerekli usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Karar, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanunun 1 inci maddesi uyarınca, Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülecek kurban hizmetleri
çerçevesinde, kurban kesim yerlerinin belirlenmesi, kurban kesmek isteyen vatandaşların bu
yerlerde kurbanlarını bizzat kesmeleri veya vekalet yoluyla kestirmeleri ile ilgili usul ve
esasları kapsar.
Tanımlar
Madde 3- Bu Kararda geçen;
“Başkanlık”, Diyanet İşleri Başkanlığını,
“Müftülük”, il ve ilçe müftülüklerini,
“Sağlık Müdürlüğü”, il sağlık müdürlüklerini,
“Sağlık Grup Başkanlığı”, ilçe sağlık grup başkanlıklarını,
“Tarım Müdürlüğü”, il ve ilçe tarım müdürlüklerini,
“Çevre Müdürlüğü”, il ve ilçe çevre müdürlüklerini,
“Belediye”, büyük şehir belediyeleri ile il ve ilçe belediyelerini,
“Vakıf”, Türkiye Diyanet Vakfını,
“Kurul”, Diyanet İşleri Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşan Bakanlıklararası
Kurban Hizmetleri Kurulunu,
“Komisyon”, Müftülük, Sağlık Müdürlüğü veya Sağlık Grup Başkanlığı, Tarım
Müdürlüğü, Çevre Müdürlüğü, Belediye ve Türkiye Diyanet Vakfının temsilcilerinden oluşan
Kurban Hizmetleri Komisyonunu,
ifade eder.

Kurban kesim işlerinin düzenlenmesi
Madde 4- Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için Başkanlıkça her yıl
vekâlet yoluyla kurban kesim organizasyonu düzenlenir. Başkanlık bu hizmet için Türkiye
Diyanet Vakfı ile işbirliği yapar. Gerçek ve tüzel kişiler de bu Kararda yer alan usul ve esaslara
göre bizzat veya vekâlet yolu ile kurban kesebilirler, organizasyon yapabilirler.
Kurulun kuruluşu ve görevleri
Madde 5- Diyanet İşleri Başkanının veya görevlendireceği bir Başkan Yardımcısının
başkanlığında, İçişleri, Sağlık, Tarım ve Köyişleri ve Çevre Bakanlıkları ile Türkiye Diyanet
Vakfı temsilcilerinden oluşan bir “Bakanlıklararası Kurban Hizmetleri Kurulu” kurulur.
Kurul, Diyanet İşleri Başkanlığının daveti üzerine ekseriyetle toplanır ve kararlarını
toplantıya katılanların ekseriyeti ile alır. Eşitlik halinde başkanın tarafı ekseriyet sayılır.
Kurulun sekreterya görevini Başkanlık Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yapar.
Kurul, kurban kesim işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi için alınması gereken
tedbirlere dair kararları alır. Uygulamada bir aksaklık ortaya çıkarsa, bunların giderilmesi için
gereken teşebbüslerde bulunur.
Komisyonun kuruluşu ve görevleri
Madde 6- Kurul kararlarını uygulamak ve kurban kesimiyle ilgili olarak Başkanlıkça
verilecek diğer görevleri yapmak üzere, illerde vali veya görevlendireceği bir vali
yardımcısının, ilçelerde kaymakamın başkanlığında, müftülük, sağlık müdürlüğü veya sağlık
grup başkanlığı, tarım müdürlüğü, çevre müdürlüğü (teşkilâtı varsa), belediye ve Türkiye
Diyanet Vakfı temsilcilerinden oluşan bir “Kurban Hizmetleri Komisyonu” kurulur.
Komisyonun sekreterya görevini müftülük yapar.
Komisyon kararları mülkî amirin onayı ile yürürlüğe girer.
Komisyonun görevleri şunlardır:
a) Kurban kesiminin dinî esaslara ve sağlık şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini
sağlamak, genel gözetim ve denetimini yapmak,
b) Kurban satış ve kesim yerlerini mevcut mezbahaları da dikkate alarak tespit etmek ve
kurbanların eziyet verilmeyecek şekilde kesilmesi için gereken tedbirleri almak,
c) Kurban kesim yerinde yeterli sayıda din görevlisi, veteriner, kasap ve yardımcı personel
temin etmek ve kurbanları ehil kimselerin kesmesi için gereken tedbirleri almak,
d) Kurban satış ve kesim yerlerinde belediyeler tarafından, kurban kesimi için gerekli alt ve
üst yapının tesisi ile kurban atık ve çöplerinin toplanıp satış ve kesim yerlerinin
temizletilmesini sağlamak,
e) Kurban kesim mahallinde, sadece bu tesislerden yararlanarak kurbanını kendisi
keseceklerden alınacak ücret ile kurbanını görevli kasaplara kestireceklerden alınacak ücreti
tespit etmek ve bu işler için yapılacak harcamalara dair gereken kararları almak,

f) Kurban kesimi için uygun olmayan yerlerde kurban kesimi yapılmaması için gereken
tedbirlere dair kararları almak,
g) Gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
Personel ve vasıta görevlendirilmesi
Madde 7- Kurban kesim hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için Komisyon
kararı ile komisyonda görevli kuruluşlardan, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından veya
dışarıdan ihtiyaç duyulan nitelikte ve sayıda personel ve vasıta görevlendirilir. Görevlendirilen
personelin yolluk, yevmiye ve fazla mesai ücreti gibi giderleri ile vasıtaların masrafları
Komisyon kararı ile kurban komisyonu hesabından karşılanır.
Muhasebe işlemleri
Madde 8- Başkanlık, vekaleten kurban kesimi organizasyonu hizmetlerinin muhasebe
kısmı ile ilgili çalışmalarında Vakıf ile işbirliği yapar. Bankalarda “kurban hesabı” açılması ve
paraya dair işlemler Vakıfça yürütülür.
Bu harcamalardan artan meblağ, yürüttüğü muhasebe hizmetleri karşılığı olarak Vakıf
hesabına aktarılır.
İl ve ilçelerde komisyon kararlarına göre elde edilecek gelirler ile yapılacak harcamaların
muhasebe işlemleri de Vakıf şubelerince yürütülür. Bunun için Vakıf şubelerinde ayrı bir
“kurban komisyonu hesabı” açılır. Bu hesabın gelir ve giderleri Komisyon kararları üzerine
mülkî amirlerin talimatı ile yapılır. Bu hesaptan yapılacak harcamalardan artan meblâğ,
Komisyonun görev alanına giren hizmetler için harcanır.
Kurban muhasebesinin denetlenmesi
Madde 9- Başkanlıkça yürütülen kurban kesimi hizmetleri ile ilgili olarak Vakıfça tutulan
muhasebe kayıtları ve harcama işlemleri Başkanlık müfettişlerince denetlenir.
Yönetmelik çıkarılması
Madde 10- Bu Kararın uygulanmasına ilişkin diğer hususlar ilgili bakanlıkların da görüşü
alınarak Başkanlığın bağlı olduğu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Geçici Madde- Bu Kararda öngörülen kurban satış ve kesim yerlerini belediyeler en geç iki
yıl içinde tesis ederler.
Yürürlük
Madde 11- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12- Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

