
EDİRNE KURBAN KOMİSYONUNDAN DUYURU  

KOMİSYONCA BELİRLENEN KURBAN SATIŞ YERİ: 

Edirne Ticaret Borsası “Canlı Hayvan Alım-Satım Tesisleri” (Büyükdöllük Köyü Yolu)  

 

KOMİSYONCA BELİRLENEN KURBAN KESİM YERLERİ: 

 

KOMİSYON TARAFINDAN İLAN EDİLEN 13 KESİM YERİ HARİCİNDE KESİM 

YAPILMAYACAKTIR. 

KURBAN KESİM YERLERİNE YÖNELİK TEDBİRLER 

 

 

Vali ve Kaymakamlarımızca; ekte bir örneği gönderilmekte olan Rehber ve Tebliğ 

doğrultusunda, 31.07.202003.08.2020 tarihlerinde hep birlikte idrak edeceğimiz Kurban 

Bayramı sırasında özellikle kurban satış yerlerinde oluşabilecek yoğunluk/kalabalıkların 

Covid19 salgını sürecinde halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek 

amacıyla aşağıdaki usul ve esasların uygulanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

 

1- İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinin 

günlük kesim kapasitesi bilgisi 20.07.2020 tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları 

kullanılarak kamuoyuna duyurulacaktır. 

2- Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecileri/sorumluları kurban kesilecek 

her bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim 

yerinin girişinde ve görülebilecek şekilde asacaktır. Ayrıca kurban kesim yerlerinin 

Birim Yer Adı Yer Adresi İletişim No 

Edirne İsmail KASAP E5 karayolu üzeri Ford plaza yanı 5496889990 

Edirne 

Edirne Et ve Et Ürünleri Entegre 

Tesisleri San ve Tic 

Umurbey mahallesi Büyük Döllük yolu 

üzeri 2842268512 

Edirne Mansur İRİŞ İskender köyü -Öztrakya 5333831620 

Edirne Savaş ALTER Kirişhane Bahçe Çiftliği 5325808222 

Edirne Baykal ET Ticaret Borsası yolu üzeri 5360328979 

Edirne Ertuğrul Demir 

Tarım Açık Cezaevi yolu üzeri(toki 

konutları altı) 5424678905 

Edirne Zeki KOKA İstasyon mah. Tekirdağ cad. no:5 5322872678 

Edirne Mesut SÜZER Kemalköy köyü 5442432318 

Edirne Tuncay KIZANLIK Üyüklütatar köyü 5443240483 

Edirne Hayati DAĞÇI Kemalköy köyü 5435148957 

Edirne Cem PAKARDA Karaağaç mahallesi Sığır yolu mevkii 5316890749 

Edirne Ali FINDIK Karayusuf Köyü 5352080885 

Edirne İzzet KUZUCU Kemal Köyü 5424200452 



işletmecileri/sorumluları tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu 

bilgisi kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS yoluyla bildirilecektir. 

3- Kesim işlemlerinin Bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler 

alınacaktır. Kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün 

olduğunca Bayramın üç gününe eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanacaktır. 

4- Kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları 30 Temmuz 2020 Arefe günü Kurban 

Bayramının birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 31 Temmuz 2020 tarihinde 

Bayramın ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 1 Ağustos 2020 tarihinde 

bayramın üçüncü günü için oluşturulan randevu bilgisini İl/İlçe Kurban Hizmetleri 

Komisyonuna bildirecektir. 

5- Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacı 

ile hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesi teşvik edilecektir. 

6- Her kurban için hisse başına parçalama işi kurbanı kesen veya parçalama işlemi için 

görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılacaktır. 

7- Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi 

yapmasına müsaade edilmeyecektir. Kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa 

en fazla üç kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işlemini 

yapmasına müsaade edilecektir. 

8- Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden 

olacak şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban 

kesilmesine kesinlikle müsaade edilmeyecektir. 
 

 

 

KURBANLIK ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR: 

 

Kurbanlık hayvanların kulaklarının küpeli olması 

Kurbanlık hayvanların pasaport ve nakil belgelerinin bulunması 

Kulak küpesi numarası ile pasaporttaki numarasının aynı olması 

Kurbanlık dişi Hayvanların damızlık niteliği taşımaması 

Kesimden sonra kulak küpelerinin Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne teslim 

edilmesi 

KURBAN KESİM KURALLARI 

 Cadde, sokak, park ve site içi gibi toplumsal alanlar ile mezarlık, karayolları, nehir ve 

su kanalları kenarlarında kurban kesilmeyecektir.  

 Kurban kesimi kesimhane ve kurban komisyonunun belirlediği kesim yerlerinde 

çevreye zarar vermeden yapılacaktır. 

 Kurbanın kanı, kurbana ait atıklar ve iç organlar sokak ve caddelere bırakılmayacak, 

evcil ve sokak hayvanlarına verilmeyecek, derin çukurlara gömülerek imha 

edilecektir. 



 Kurban kesim kurallarına uymayanlar için 155 Emniyet, 156 Jandarma ve 153 

Belediye hattına ihbar yapılabilecektir. 

Aksine uygulamalarda ”Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin 

19.maddesi” uyarınca cezai hükümler ilgili kurum ve kuruluşlarca 

uygulanacaktır,                    

KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU 

 


