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Genel miidiirlii[nnnn21l07/2017 tarihli ve 51551452-212-8.40820
2017 Yrh Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasrna Dair Tebli!
b) Edime Vatili[inin 1010712017 tarih ve 85993593-212- 502 sayrh Onayr

ile alakah " Edirne Valili[i

Kurban Hizmetleri
gtir'
gtinderilmi
Komi syonu' nun" yapmr g oldupu toplantrda altnan kararlar iligikte
Kurumunuzla alakah ig ve iglemlerin takibinin yaprlmasr ve Kurban Komisyonu
Kararlannrn Miidiirltigiintiz web sitelerinde yaytnlanmast hususunda,
Gerelini rica ederim.
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-il Emniyet Miidiirliigtine
-il Jandarma Komutanhglna
-il sagtrk MiidiirliiPijne
-Halk Salh[r Miidtirltiliine
-Qevre ve $ehircilik Miidiirlii[iine
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Kurban Hizmetleri Komisyonu Bagkanhfr

Karar Tarihi: 11.07 .2017
Karar No : 0l
Y fi Kurban Hizmetreri Komisyonu, Komisyon Baqkanr Vali yardrmcrsr
Engin
bagkanlr[rnda a;alrda adr ve unvau yazrh tiyeierin kairhmr ile saat l0:00'da Edime
fl Mijfttilili0nde,01.09.2017 tarihinde idrak ediiecek Kurban Bayramr nedeniyle, halkrmrzrn,
kurbanlartnr sa[hk, temizlik ve ibadet kurallarrna uygun bir gekilde kesmeleri ya
da kestirmelerine
yardtmct olmak, kurban hizmetlerini yiirtitmek, kurban kesim, satrm yerlerini ve kurallannr
belirlemek iizere toplandr.

2017

ptl-n{nZ'tn

Buna gdre;

fulbrnhk hayvan kontrollerinin 5996 sayrlr Kanun gereli Grda, Tarrm ve Hayvancrrrk ir
'^Miidiirliigti ile Belediye Bagkanlrlrnrn igbirlili ile yaprlmasrna, kurban satrglarrnrn Edirne Ticaret
, ,.f, .,'' ullorsas r Biiyuk ddll0k Yolu iizerinde Ticaret Borsasr canl hayvan satig Tesisleri igerisinde

!

. t4-,f ].

yapllmastna, bu yerin drgrnda, herhangi bir yerde sahg yaprlmamasr igin Emniyet Mildiirlugii,
Jandarma ve Belediye Zabltasfnca tedbir ahnmasr ve takip edilmesine,

..i

Kurban kesim yeri olup izni olmayan veya kurban kesim yeri agacak olanlann
,;^r'r ?
07108/2017 glinil
saat l7:00'a kadar Grda Tarrm ve Hayvancrlrk

il Miidtirltigiine

en

geg

mliracaar ermeleri

iqin uygun vasltalarla ilan yaprlmasrna veya yaptlnlmasma, yaprlan miiracaatlann ilgili
m0diirliittimiizce denetleme ve de[erlendirmesi yaprlarak kesim yeri izni alanlann listesinin en
geQ 14 Agustos 2017 Pazartesi giinii saat l7:00'ye kadar Kurban Hizmetleri Komisyonu
Baqkanh!rna sunulmasrna,

3- Kurbanhk satrg ve kesim yerlerinin agrk adreslerinin 14.08.2017 tarihine kadar DHYS ( Din
Hizmetleri Ydnetim Sistemi) ne girilmesine, kurban satrq ve kesim yerlerinin l7 Alustos 2017
Pergembe gi.intinden itibaren Kurul ve Komisyon iiyesi kurum ve kuruluglann internet sitelerinde
yayrnlanmasrna,

4-

$ehir merkezinde, cadde, sokak ve park gibi kamu alanlannda veya site igi gibi ortak
kullanrm alanlannda, nehir ve su kanallan kenarlarlnda kurbanhk hayvan kesimleri
yaprlmamasrna,

5- Halk Efiitimi Merkezi Miidtirliiklerince, ilgili uzman kigilerden de faydalanarak, kurban
J kesimi
konusunda kasaplara ve kurban hizmetlerinde gdrev alacak ttim personele ydnelik gdrev

t'\ (. -

alanlarr ile ilgili kurslarrn diDenlenmesine, ilgili kurumlar taraftndan kurbanhk sattg ve kesim
yerlerinde gdrev yapacak personelini tanrtrcr "Giirevli Kimlik Kartt" ve "Kesim Elemanr Kimlik
kartr,, dtizenlenmesine, kesim yerlerinde, "Kasaphk Belgesi" veya Kesim Elemanr Yetigtirme ve
Geligtirme Kurslarrndan ahnmrg "Kurs Bitirme Belgesi" ve "Hijyen Elitimi Belgesi" o.lanlartn
gdrevlendirilmesine, belgesi olmadan kesim yapan kigiler ve yaptrran i9 yerleri lrakkrnda cezai
iqlem uygulanmasrna, kirban kesim yerlerinde gdrev yapan personele it tUufttitiigri, Belediye,
Kartr"
Ticaret'Borsasr ve Grda Tarrm ve Hayvancrlrk it vuatirliigii tarafindan "G<irevli Kimlik
vermeye yetkilendiri lmesine,

izni almrs mezbaha ve kombinalar ile K omrsyonun
yeri b ulurrmayan
belirledifli kesim yerlerinde; krivlelde ve 6nc'eden belirlenmig kesim
)
ek qekilde
vermeyec
gevreye
zarar
ve
olarak
yerlerde kendi bahqelerinde usuliine iygun

\'eKurbanlrk hayvan kesimlerinin,
*tin""d.n
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yapllmaslna, meralard4 mezarhklar ve karayollan kenarlannda kesim yaprlmamasrna, kan slzlntlsl
ve ahklann gevreye da$lmamasr igin gdmiilmesine, kesim alam ve gevresine evcil ya da sokak
hayvanlanrun girmesine engel olunacak gekilde dnlemler ahnmasrna, halkrn, vaaz v6 hutbelerde
bu konuda aydrnlatrlmalanna, kolluk kuwetlerince kontrol ve takip edilmesine,

7'

Krrbanltk _hayvanlag-n tiir, rk,
_cinsiyet ve do[um tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi
Tanm
Hayvancrhk
Bakanhfirnca httls://hayvanbilgltarim.gov.trT weU sayfaii
y9.
1mry|rla_G$e
ile "Hay_Sag" isimli mobil uygulama hazylanar,ik kulranima agilmrg oitp, s6z fionusu *eL
ve motil uygulamadan kiiPe numarasr girilerek hayvan bilgil-erinin sorgulanabilece[i konusinda
vatandaglanmrz bilgilendirilmesine,
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Kurlan.:3tlg yeri gdrevlileri tarafindan yaprlacak kontrollerde belgesiz, salhk durumu iyi
olmayan, dzellik.le btiytikhlt hayvanlarda 2 yhginr doldurmamrg (kapak-atrnamrg'), kurban vasfi
ta$lmayan_ hayvanlann kurban satrg yerine ahnmayacapr ve satrjrna izin verilmeyice[i ve aykrl
durumlarda yasal iglem. baglatrlacafrna iligkin, gidrr ya_da paioklan kiralama' yedlisin. juhip
kurban satrg yeri yetkilileri tarafindan. hayvan sahibi yi da gidrr sahibinden "Kuiban Satrg yeii
Taahhiitnamesi" Ek-4. ahnarak. argivlenmesine, yaprlan d6netimlerde kurban olmaya uygun
olmayan hayvanlar oldufu tespir edilirse ilgili haj.vanlar (X) igaretiyle iqaretlenmesin6, Kdr6an
9$tg.yerinin muhtelif yerlerine (X) igareti olan hayvanlarrn kurban olmayauygun olmadr[rna dair
bilgilendirme afi gleri asrlmasrna,

/- g-

kesim yerlerinde kesilen hayvanlarrn deri ve sakatatlanmn zayi olmadan arnaclna
-Kurban
matuf bir gqkilde delerlendirilmesi hususunda kesim yeri sahiplerince fiziksel vb. tedbirlerin
qlqryasl ve Igigleri Bakanh[r'mn.04.10..2013 tarih ve 68303338-3503 sayrh genelgesiyle kurban
derisi, ba[rrsak toplamasrna yetki verilen kuruluglarca deri ve sakatatlarrln toitanicagr Oiei
.
mekanlar olugturulmasrna,

@
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l0- Kiigiik ve btytik ba9 kurbanlk hayvanlanmn satrg ve kesim yerlerinin ve aynca kurbanlk
kesim kurallarrmn Belediye ilam, radyo, televizyon ve basrn kuruluglarr vasrtasryla
duyurulmasrna, bunun igin 2ll08l20l7Pazartesi giinii tarihinden itibaren Kurbaa Bayramrna
kadar Edime Belediyesince yeterli sayrda Ucretsiz Bilboard tahsis edilmesine, billboardlara
asrlacak afiglerin

Tiirkiye Diyanet Vakfi Edime $ubesi tarafindan bastrnlmasrna,
kesim

Iediye
annca
asl ve

C..,t 13- Kurban

Kesim Yeri izni almak isteyenlerin kesim yeri bagrna en az 500 TL yatrrmalan, fazla
kesim yapanlann bu miktan gdniillii olarak artrrarak Kurban Hizmetleri Komisyonunun Halk
Bankasr Edime gubesi nezdinde agrlan TR79 0001 2009 3350 0005 0000 76 IBAN ve 0335
05000076 Hesap no'lu Kurban Hizmetleri Komisyonu hesabrna 0710812017 Pazartesi giinii saat
l7:00'ye kadar yatrrmalanna, yatlrmayanlar ve kurban kesim giinlerinde hizmetin gerektirdi[i i9
ve iglemleri yerine getirmeyen, aksamasrna ve zayiine sebep olan Kurban kesim yeri sahipleri veya
yetkilileri hakkrnda 21.06.2017 tarih ve 30103 sayrh 2017 YILI KURBAN HiZMETLERiNiN
UYGULANMASINA DAiR TEBLiG'iN lg.maddesine istinaden "idari Para Cezasr"
uygulanmasrna,

Agrlan hesaba, kurban kesim yeri yetkililerince yatrnlacak olan en az 500 Tl'nin si.irecin sonunda
hizmet giderlerine mahsuben harcanmasr, hesaba gerektifinde para yattrtlmast veya gekilmesi
muhasebat ig ve iglemlerinin yerine getirilmesi igin Muhammet GEDIK ve Satih TATLI'nrn
g6revlendirilmeleri ve yetkilendirilmelerine, kesim yerlerinde gtirevlendirilenlerin kullanrmt igin
..GOREVLI KARTLARI' n
lmasrna,
an hizmetlerinin gerektirdili t[m masraflann

{/
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Kurban Komisyonunun. hesabtndan kargrlanmasrna, Kesim yerlerinde
gahgacak gdrevlilerin isim
listesinin ve saghk raporlannrn Kurban Komisyonuna
sunmal;nna,

l-4-

Kurban kesim yerlerinde Il Miifttiliigii tarafrndan yeterli sayrda gdrevli
bulundurulmasrna
il sagtrk Miidurlugil, uali saghgr Mudiirlugii
cfr"
ve Hayvancrlk
Miidi'irltiklerince denetlenmesine, kurban kim-isyonu uyelerine
ve
gtirevlendirilen
diler
-rir...
personellere, Kurban Komisyonu hesabrndan kigi bagrna gtinliik
en u, Strux
75,00TL
6denmesine, bu hesapta kalan paranrn Turtiye riiyanlt vakfr
sdii"'-'$rb*i hesabrna
(D.in G.tire.vlisi),
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' aktanlmaslna,
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komisyonlarca

belirlenecek yeterli sayrda resmi/belediye/serbest
verlerinde
ll:^_,5^:tlil,:.t,,$
hekim' belediye zabrtasr ile din gdrevtilerinden olugan "Kurban Kontrol
ve Denetim
::t:rll.:'.
ulrlml '

kurulmastna, bu birimde gdrev yapacak serbest veteriner hekimler,
Veteriner Hekim
Odalan ile igbirli!i yaprlarak belirlenmesine,

Of!
kurban kesecek
\r T i'9-- uygun bir mtilkiinde
yere gd'merek tedbir
uyanlmasrna,

olanlann, kurban atrklarrnr 96,plere atmayrp mtilkil iginde
almalarrna ve bu hususun Belediy"". uro6 edilerek halkrn

tebli! dogultusunda,
\: Yl) 1- , Kurbanhk hayvan .satrg. yerlerininyetiqtirici,
cP |Irslaln'n ,kontrol . .edilebilecefi,
sarrcr ve

etrafi gevrili,
hayvan girig ve
'vatandaglann
diger
bireysel
rhtlyaflannl kargllayabilecek gekilde hazrrlanmasrna, gartlan uymayan yerlere satrg yeri-izni

verilmemesine,

',$\- l8- Kurbanlk hayvan

tt

satrq ve kesim yerleri bayramdan l5 gtin dnce hazrr hale getirilmesi igin
kesim yeri yetkililerince tedbir ahnmasrna, kurban sevk ve hareketlerinin 17 Agistos 20l7,den
r'" tarihinden 6nce baglamamasr igin Belediye Baqkanhf,rmrz ve muhtarhklarca halkin uyanlmasrna,
bu hususun Emniyet Mtidiirliifiiimtiz ve Jandarma Komutanlr!rmrzca takip ve kontrol eiilmesine,

{f,
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Mezbaha ve kurban kesim yerlerince kesimlerin daha dtizenli yaprlmasr, zaman kaybrnrn ve
karmaganrn dnlenmesi igin gerekirse randevu sistemi uygulanmasrna, vi hayuan kesimi, yiizme, et
payla$rmr, temizlik ve benzeri iglemler esnasrnda srra bekleyenleri srkrntrya diigiirmeyecik gekilde

gerekli tedbirlerin mezbaha ve kesim yerlerince almmasrna, kesimi gergeklegen kurbanlann biran
iince pargalanarak teslim edilmesine, bunun sallanamamasr durumunda gerekli sofiuk saklama
kogullannrn olugturulmasrna,

'b

J'' 20' Ba$ta kist hidatik, qarbon, bruselloz, tiiberkiiloz gibi hayvanlardan insanlara gegen (zoonoz)
hastahklar olmak iizere, safhk, gevre saghgr, temizlik, erin i$lenmesi, pigirilmesi, ttiketilmesi,
sakatatlartn gOpe atrlmamasl, sokak hayvanlarrna verilmemesi, toprak igine kireglenerek derince
Mtifttiltigtince vaaz ye hutbelerde halka
anlahlmasr, Belediye tarafrndan da periyodik olarak anons edilmesine,

gdmiilmek suretiyle imha edilmesi vb hususlarrn

il

. / -V\'t>21- Kurbanhk hayvanlarrn sa[hkh, besili, Veteriner Salhk Raporu/hayvan pasaportu/nakil
"l belgesi ve kulak kiipesi olan, Grda Tarrm ve Hayvancrhk il Miidiirliigtince koruyucu aqrlarr
'Ul yaprlmrg ve hayvan kimlik sistemine kayrth olanlardan segilmesine, bu hususun Crda Tanm ve
Hayvancrhk il Mtidtirliigtimtizce denetlemelerde 96z dniinde bulundurulmasrna, Emniyet
Miidiirltipti, Belediye Zabrtasr ve il Jandarma Komutanhlr tarafindan da takip ve dikkat
edilmesine,

\ \''

.-\, 22- Grda, Tarrm ve Hayvancrhk il utldilrliigti, Edirne Belediyesi ve il Miifttiltigil gdrevlilerince
- . s kurba n kesim ve satrg yerlerinin koordineli olarak denetimlerini yapmalanna,
,

I,r-o
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Vereriner Salrrk Raporu, k.igiikbag hayvanlar
igin nakir bergesi, buytikbag hayvanrar igin

pasaport ve kulak kiipesi bulunmayan
hayvanla.n, kurbanrrk
yasaklanmasrna,

*oi ," t"ii. Gr".#gi.iriri"

24-

Kesimhanelerde kesilen kurbanhk-srfrr ve koyun/kegi
cinsi hayvanlarrn kulak kiipelerinin
Srlrr cinsi Havvanrarrn Tanrmranmasr, Teiiri ve i;il;;.i'r"
Koyun ve Kegi rtirti Hawanrarrn
Tanrmranmasr, Tescili ve Izrenmesi yonetmeriginin
iGii^r,um-iJ
q""i.,L,"# oili'ni,?,,**
Bakanlkga belirlenen usul ve esaslar g"."gin"e"imia
e-aimesine, tesiten 'srgr.-"i^i tuyurrr.,"
veri tabanrndan d[grmlerinin
rr.yr* p"r"f"nrarnrn en v"t,i'iyiii"'cju,]u.,,n
ve Havvancrhk Miidurluptine 1+,]ra.ii3."'9
kesim tarihrerindJ, iriu"*r,'v"ai (7) giin'er;o;
r'viii iora
iginde teslim edilmesine,

\E\
tb,ro -25-

ilgili

kurumca veri tabanrndan diiqilmesine,

iii

Sdz konusu (2r.maddedeki) birgirendirmenin, vekdletle
kurban kesim organizasyonu yapan,
-rrt,l

kigi, demek, vakrf ve kurumlar ire Szer miilkund"

yaprlmasrna,

nJ""

ve kesimi yapan tireticilere

de

26-

Kurban kesim yerlerinde. sa$rk Muayenesi yaptrrmrg
oranrar ve Hayvan Kesim Bergesi
bulunanlannkasapolarakgdrevlenJirilmesinl, -

27250

Kurban kestirecek vatanda$rardan, ktigiikbag hayvanrar igin
50TL, biiytik bag hayvanlar igin

TL

yerlerine. kiipesiz, iki yasrnr doldurmamre bi.iyilkbae ile bir yaernr
gebe veya damrztrk niteligi tagyan digi hayvanlarrn
::_fir^aTl$,kiigiik9a$.hayvanlarrn,
grn$lenntntinlenmesine,
kesimlerinemiisaade edilmemesine,

r\d ,l;:;.,..

)rri,
-

sadece kesim ticreti ahnmasrna,

K:11,f..

29.

::llu

Kurbanhk hayvan satrq yerinin dncesi ve sonrasrnda Edirne Ticaret Borsasr,nca
dezenfekte

edilmesine,

30-

'.1

"Kurban Satrg Yerleri Kontrol Formu" Ek-5 "Kurban Kesim yerleri Kontrol
Formu,, Ek-6
her kurban sattg ve kesim yeri igin komisyonca belirlenen denetgilerce doldurulur. 60 puan
tistti
puanla deterlendirilen yerler igin uygunluk, 60 puan altr degerlendirilen yerler
igin uyiunsuzluk
belgesi dtizenlenir. Uygunsuzluk belgesi diizenlenen Kurban Satrg ve Kesim ?erleri;nin girig
yerlerine "Standartlara uygun Defiildir" yazrsr asrlrr ve Kurban Buy.u-,n,n ilk g0niine kadar
gartlartnt dilzelterek puanrnr 60 a g*armadrfr takdirde komisyonca belirlenen ceia ile
tecziye
edilmesine,

3l-

Kurban satrm ve kesim yerleri ile

Maddesinde belirtilen cezai hitkiimlerin

ilgili olarak

ilgili

mevzuata ayktrr durumlarda Tebli!'in 19.
kurum ve kuruluglarrnca uygulanacalrna;

Cezai hiikiimler

(l) ilgili

mevzuat ve Kurul/Komisyon Kararlanna aykrrr hareket edenler hakkrnda

agaItdaki cezai iglemler uygulanrr:
a) Kurban satrS ve kurban kesim yerlerindel Karar, Ytinetmelik, Teblif, Kurul, Komisyon
Kararlarr ve 2872 sayit Qevre Kanunu hiikiimleri kapsamrnda gevre kirlilifiinin tinlenmesi
igin dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslanna iligkin hazrrlanan ytinetim planr
gergevesinde denetim yaprlrr, 2872 sayrh Qevre Kanununun 8 inci maddesinde yer alan
h ususlara aykrrl hareket edenlerden;
l) Park, bahge, cadde, sokak, bina 0nleri, meydan gibi umuma aglk ve kurban satlg ile
kesimine uygun olmayan yerlerde bu tiir faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun
alanlarda gerekli tinlemleri almayanlara Qevre Kanununun 20 nci maddesinin (s) bendi
gerefince, 203 TL,

A

b

p
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2) Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan
ve iinlem almadan kurban atrklarrnr
topraga veren tesisrere ise eevre Kanununun i0
n;i maddesioi" tifr.noi'g.regince topru
kesimler igin 50.975 TL, bu fiilin konutlarda iglenmesi
rrarinae r.)ez ii cezai iglem aynr
Kanunun 24 iincii maddesi kapsamrnda uygulanrr.
b) cadde' sokak ve park.lart Lurban tesiri yeri olarak
kullananlar ile kurban kesiminden
sonra kan, atrk ve ig-organrarr sokak, caddt ve parkrarda
b,r"k;.;;;;;;tkiri birimrerce
gerekli yasal yaptlrlmlar uygulanrr.
c) 2416/2004 tarihli ve 5199 sayrh Hayvanlarr
Koruma Kanununun l2 nci maddesinin birinci
ftkrastna gtire; hayvanlarrn kesilmesi; dini kurallarrn
gerektirdifi tizei r<ogurrar oit<t<ate
ahnarak hayvanr korkutmarran, iirkiitmeden, en
az acr verecek gekirde, hijyenik kuralrara
uyularak ve usuliine uygu-n--olarak bir anda yaprlrr.
Hayvantar,n lesiminiitirriyetli kiqilerce
yaptlmasl sa[lanlr. Bu hiikiimlere aykrn harlket eaenlere
hayvan t"grn" r.oli TL idari para
cezasl uygulanrr.
9) 5199 sayrll Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fikrasrna g6re..Dini amagla
kurban kesmek
isteyenlerin kurbanrannr dini hiikiimrere, safhk gartrarrni,
t.r"irrigir" uygun olarak,
9"r""
hayvana en az acr verecek gekirde bir anda-kesimi, kesim'yerleri,
-irivlriii*i, yapacak
kigiler ve ilgili difer hususlar Bakanhk, kurum ve kuruluilarrn
ioritgii- airnarat, Diyanet
Igleri BaqkanhfrnIn- baEJr oldufu Bakanhkga grkanlacak ytinetmelikle
belirlenir.,,
hiikmiine
'aykrrr hareket edenlere hayvan bagrna 27s2 TL idari para cezas,
,yii";;;:d) 5199 sayrh Kanunun 14 iincii maddesinin birinci f,ko.,nrn
r"ff-aii" gore; hayvanrara
kasrth olarak kiitii davranmak, acrmasrz ve zalimce iglem yapmak, aUr.i"f.,
a9 ve susuz
brrakmak, agrn sofufa ve slcafa maruz brrakmak, bakrmiarinr ihmar etmek,
fizikser ve
psikolojik acl gektirmek yasak olup bu hiikme aykrrr davrananlara 546
TL idari para cEzasr
uygulanrr,
e) 5199 sayrl Kanunun 14 0ncii maddesinin birinci fikrasrnrn (e) bendine gtire;
kesin olarak
tildii[ii anlaqrlmadan hayvanlann viicutlarrna miidahalede bulunmak yasa-k olup bu htkme
aykrrr davrananlara 546 TL para cezasr uygulanrr.
(2) Birinci fikrada yer alan cezai iglemler igigteri Bakanhfr, Grda, Tanm ve Hayvancrhk
Bakanhfr, Orman ve Su igleri Bakanhfr, Qevre ve $ehircilik bakanirklarrnrn ilgili Lirimleri
ile belediyelerce uygulanrr.

'..t\'
-..
. r9.Y.

Belediye Baqkanhfr, kurban satrm ve kesim yerlerinde, Kurban Teblili'nin 15. Maddesinde
Silp.Yrinetim Planr gergevesinde yeterti sayrda temizlik ekiplerini aragiarryla birlikte diizenli
']o{ipdfinlten
galrgrr halde tutmalanna, kurbanhk hayvanrn kagarak gevresine ve insanlara zararh duruma
olarak
,.c-.'
-,.- gelmesi ihtimali dahilinde hayvanr yakalayacak bir ekibin de hazrr bulundurulmasrna,

33- 2017 YrL Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu Yurt i9i Genelgesi ile 18.08.2002
tarih ve 24850 Sayrh Kurban Hizmetlerinin Diyanet lgleri Bagkanhlrnca Yiiriitiilmesine Dair
Ydnetmelik gergevesinde, Kurbanlannr gerek Yurt i9i gerekse Yurt drgrnda Baqkanhk ve Ttirkiye
Diyanet Vakfrnrn miigterek organizesi ile kestirmek isteyen vatandaglara yardrm ve dnciiltigin il
MiiftiiliiIiimiizce yapr lmasrna,
34- Bir sonraki toplantrda Kurban Bayramrnda

gd,revlendirilecek personelin isimlerinin ve
iletiqim bilgilerinin tespit edilerek komisyona teslim edilmesine,

35-

Komisyon Kararlarrnrn ilgili Kurum ve Kuruluglarca uygulanmak i.izere gd,nderilmesine,

36-

15.08.2017
toplanmaslna,

ew

sa[ giinii

saat l0:00'da Komisyonumuzun yeniden

p

il uiittittigti

binasrnda

yfa5l6

37-

Yukarrda belirtilmeyen hususlarda, Diyanet igleri Bagkanhpr'nrn 21.06.2017 tarih ve 30103
Sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanarak ytiri.irluge giren (.Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasrna
Dair Teblif" in hiikiimlerinin uygulanmasrna ve ilgili kurum ve kuruluglar tara'findan takip
edilmesine,
Toplantrya katrlan tlyelerce oy

birlili

ile karar verilerek imza altrna ahndr.
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