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iI YaZI isleri Miidiirliig~·.ii 
SaYI : 44268759-490- t~S' . , . 2110812017 
Konu: Kurban Bayraml Tedbirleri 

ilgi: 	 a)5442 sayth il idaresi Kanunu 


b )5326 saYlh Kabahatler Kanunu. 


c )2872 saYlh <;evre Koruma Kanunu. 


d)21.11.2001 tarih ve 24590 saYlh Resmi Gazetede YaYlmlanan Kurban 


Hizmetlerinin Diyanet i~leri Ba~kanhglllca Yiiriitiilmesine Dair 24.10.2001 
tarih ve 2001/3214 Sayth Bakanlar Kurulu Karan. 

e )Kurban Hizmetlerinin Diyanet i~leri Ba~kanhgmca Yiiriitiilmesine Dair Yonetmelik 

f)20 17 YIlt Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasma Dair Teblig. 

ilimiz miilki hudutlan dahilinde Kurban Bayrammm huzur ve giiven iyerisinde idrak 
edilmesi ve kurban hizmetlerinin saghk ~artlan ve yevre temizligi ile dini hiikiimlere uygun 
bir ~ekilde yiiriiiiilmesine esas olmak iizere a~aglda belirlenen tertip ve tedbirlerin ahnmasl 
uygun goriilmii~tiir. 

Buna gore; 

l-il Jandarma Komutanhgl ve il Emniyet Miidiirliigu 31 Agustos 2017 Per~ernbe 
gi.iniinden itibaren sorumluluk bolgeleri itibanyla, huzur planlanm uygulamaya koyacak, 
Emniyet-Asayi~ tertip ve tedbirlerini 05 Eyliil 2017 Sah giinii sabahma kadar 
siirdiireceklerdir. 

2-Havaalanl ve terminallerde yaya ve motorlu devriyeler He ~ehir iyi ve Devlet 
. Karayollan iizerinde tertip edilecek trafik ekipleri veya timlerinin sayllan arttmlacak ve 
vatanda~lanmlzm hizmetlerine haZlr hale getirilecektir. 

3-0zellikle kurban satl~l yapllan yerler ile ah~veri~ ve eglence mahalleri ile diger 
umuma aylk alanlarda denetimler, tefrik edilecek ekipler marifetiyle etkin bir ~ekilde 
yapIlacakttr. 

4-Belediyeler; itfaiye, dogalgaz, su ve kanalizasyon anza ekiplerini hazlr hale 
getirecek ve nobetyi memurluklan vatanda~ miiracaatlanna aylk tutulacakttr. 

5-Toplu ta~lma araylannm seferlerinde siirekliligin sa@anmasl amaclyla gerekli. 
tedbirler onceden planlanacakttr. 

6-Kurban satl~ ve kesimi iyin gerekli alt ve iist yapmlll tesisi He kurban atlk ve 
yoplerinin toplanmasl satl~ ve kesim yerlerinin ternizligi ilgili belediyelerce yapllacaktlr. 

7-Park, cadde, sokak, meydan gibi umuma aylk ve yevre-hijyen ~artlan uygun 
olmayan mahallerde kurban kesimine kesinlikle izin verilmeyecek, kurban kesim yerleri 
dl~lllda belirlenen usul ve esaslara aykm olarak kurban kesenler hakkmda yasal i~lem 
yapIlacagl hususu mahalli mutat vasltalarla, vatanda~larlmlza onceden duyurulacakttr. 

8-il ve ilyelerde kurban hizmetlerinin Diyanet i~leri B~kanhgmca yiiriitiilmesine dair 
ilgi (d) Bakanlar Kurulu Karan, ilgi (e) Yonetmelik ve ilgi (f) Teblig'de ongoriilen hususlar 
aynen yerine getirilecektir. 
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9-Devlet Hastaneleri acil servisleri, nobetc;:i eczaneler ile haberle~me ve elektrik 
hizmetleri ic;:in gerekli on hazlrhklar ilgili birimlerin iist yoneticileri tarafllldan onceden 
planlanacak ve acil miidahaleler ic;:in yeterli ekip ve tec;:hizatlan hizmete hazlr hale 
getirilecektir. 

lO-Sosyal hizmet kurumlan sakinlerinin aileleri tarafllldan veya vatanda~larca 
ziyaretlerine esas olmak iizere gerekli tertip ve diizenlemeler Aile veSosyal Politikalar il 
Miidiirliigiince ahnacaktlr. 

ll-Kurban kesim yerlerinde yeterli saYlda din gorevlisi, veteriner, kasap, yardlmcl 
personel ve arac;: bulundurulmasllla ili~kin tertip ve tedbirler Kurban Hizmetleri il ve ilye 
Komisyonlan tarafllldan onceden belirlenecek ve hazlr hale getirilecektir. 

ilimizde, Kurban Bayramllllll huzur ve gUvenlik ic;:erisinde idrak edilmesine esas 
olmak iizere yukanda belirlenen tertip ve tedbirlerin uygulanmaslllda herhal1gi bir aksakhga 
meydan verilmemesi, her kademedeki personelin gorevlerini iistiin hizmet ve sorumluluk 
anlaYl~l iyerisinde yerine getirmeleri ve uygulamanlll Birim Ust Yoneticileri tarafindan bizzat 
takibi hususunda; . . 

Geregini rica ederim. 

Jt~n7-Val 
··DAGITIM: 
Mu~ Belediye Ba~kanhgllla 
ilye Kaymakamhklanna 
Mu~ iI Jandarma Komutanhgllla 
Mu~ iI Emniyet Miidiirliigune 
Mu~ il Ozel idaresi Genel Sekreterligine 
Mus it Miiftiililgune 
Mu~ Aile ve Sosyal Politikalaril Miidiirliigune 
Mu~iI Afet ve Acil Durum Miidiirliigune 
Mu~ il Saghk Miidiirliigune 
Mus Kamu Hastaneler Birligi Genel Sekreterligine 
Mu~ i1 Halk Saghgl Miidiirliigune 
Mu~ il <;evre ve ~ehircilik Miidiirliigune 
Mus iI GIda, Tanm ve HayvancIhk Mildiirliigune 
Va~ Golii Elektrik Daglhm A.~ Mu~ iI Miidiirliigune 
Mus Telekom Miidiirliigiine 
Mu~ Orman ve Su i~leri 60. ~ube Miidiirliigune 
Orman i~letmeMiidiirliigiine 
Mu~ Karayollan 113. ~ube ~efligine 
Mu~ il Basm ve Halkla i1i~kiler Miidiirlugiine 
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