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Kurban Bayramında dini amaç ve ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen
vatandaşlarlmızln) kurbanlarını dini hüktimlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak
kesebilmelerini sağlamak amacıyla kurbanlık satılacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim
yapacak kişilerin eğitilmesi ve bu konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirlerin alınması ile ilgili
şartların düzenlenmesi için "Malatya Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu" 0910]12020 tarihinde
Vali Yardımcısı Mustafa ŞAHN başkanlığında toplanarak izleyen bölümlerde belirtilen maddeleri
2020

karar altına almıştır.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve ilgili Yönetmelikler ile
26.06.2020 tarih ve 31167 sayılı Resmi Gazeİede yayımlanmış olan 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin
Uygulanmasına Dair Tebliğ doğrultusunda, bütün kurum ve kuruluşların üzerine düşen sorumlulukları
titizlikle yerine getirmelerine,
2) Malatya Büytikşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarının Kurban Satış ve Kesim alanı olarak
belirlenmesine, ayrıca merkez ilçe belediyeleri olan Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyelerinin de ilçe
merkezi ve nüfus ycığunluğunu göz önüne alarak merkezde kurban satış ve kesim yeri oluşturmalarına,

1)

ihtiyaç duyulması halinde gerekli önlemlerin alınması şartıyla pazar yerlerinin ve oto yıkama
yerlerinin kurban kesim yerine dönüştürülmesine, Kurban satış ve kesim yerlerine ulaşımın
kolay sağlanması için yerel yönetimlerce gerekli tedbirlerin allnmasına,
3) Kurban kesmek isteyen vatandaşlarumızın kurbanlarını dini htlki.lmlere, sağlık şartlarına, hayvan
refahına ve çevfe temizliğine hijyen şartları ve COVİD-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına
uygun olarak bizzat kesmelerine veya vek6let yoluyla kestirmelerine yardımcı olmalarına ve yetkili
kurumlarca kesim yerlerinde yeteri kadar kurumu temsilen personel din görevlisi, güvenlik görevlisi,
kasap ve yardımcı personel bulundurulmasına,

4) Kurban

satrş yeri görevlileri tarafindan yapılacak kontrollerde belgesiz, sağlık durumu
iyi olmayan, Özellikle büyükbaş hayvan|arda 2 yaşmı doldurmamış (kapak atmamış), kurban

vasfi taşrrnayan hayvanların kurban satış yerine alınmayacağı ve satlşlna izin

verilmeyeceği ve aykırı durumlarda yasal işlem başlatılacağına ilişkin, çadrr ya da padokları
kiralama yetkisine sahip kurban satış yeri yetkilileri tarafindan hayvan sahibi ya da çadrr
sahibinden, ilgili tebliğin ekinde bulunan (Ek-4) "Kurban Satış Yeri Taahhütnamesi" alınarak
arşivlenir. Yapılan denetimlerde kurban için uygun olmayan hayvanlar bulunduğu tespit
edilirse ilgili hayvan|ar (X) işaretiyle işaretlenir. Kurban satış yerinin muhtelİf yerlerine (X)
işareti taşıyan hayvanların kurban olmaya uygun olmadığına dair bilgilendirme afişleri
asılmasrna, Ticaret Borsalarında olduğu gibi canlr hayvan alrm ve satrmlarrnda tokluk
firesi düşülmesi konusunda satıcılar ve vatandaşların bilgilendirilmesine,
5) Kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın
önlenmesi, COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için randevu sistemi uygulanmaslna
kesim işlemlerinin bayramın ilk günlerinde yoğunlaşmamas1 için gerekli tedbirlerin alınmasına,

uygun ve sağlıklı hayvanların alım ve satımlarının gün ışığında yapılmasına, kurban satış ve kesim
yerlerinde düzenli olarak çalışma saatleri dışında temizlik ve dezenfeksiyonun yapılmasına, kapah
sosyal aianların sık sık havalandırılmasına, sosyal alanlarda tek kullanımhk bardak, çatal vb.
malzemelerin kullanılmaslna, Kurban kesim yerlerinde görevli personelin uygun, temiz iş kıyafetleri
ve koruyucu giysiler (bone, maske, galoş, eldiven, çizme) kullanmasına,
6) Ruhsatlı kesimhanelerde kesilen bütün kurbanlık hayvanların kulak küpelerinin görevli resryi

gün içerisinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine ulaştırılmasına ve düşümlerinin yapılmasının
sağlanmasına,

1) Kurbanlık hayvan alımlarında dikkat edilecek hususlar ile kurbanlık hayvan

bilgilerinin
bilgilendirilmesi
vatandaşlarlmlzın
sorgulanabildiği "Haysag" isimli mobil ı_ıl,gulama hakkında
amacı1,,la hazırlanan atişlerin kurban satış rıe kesinı 1,erleri ilc vatandaşlarıı-ı görebileceği 1'erlere
asılmasına ve alınan kurbanların u,vgunluk duruınunı_ın bu sisteııı üzerinden sorgulaırıı-ıasına.
s) Kurban olarak satın alınacak hayvanların sağlıklı. besİlİ. r,eterİner sağlık raporu/hal'r'an
pasaportu/nakil belgesi olan, Tarım ve Orman Bakanlığınca belİrlenen koruyucu aşıları
yuprİ-rş ve hayvan kimlik sistemine (TÜRKVET) kayıtlı olanlardan seçilmesi. gebe ve
damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi. kurban
edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek olanların tercih edilmesi gerektiğinin

hatırlatılmaslna,
Malatya Büyükşehir Belediyesi Canlı HayvanPazarı güzergAhında 30-31 Temmuz 2020 tarihleri
'Zabıta
Şube Mıidürltiğti
arasında oluşacak trafik yoğunluğu göz önüne alınarak. Bü_vtikşehir Beledi,ve
ve hırsızlık
para,
kapkaç
hırsrzhk,
ve Emniyet Müdürlüğünce gerekli tedbirlerin alınmasına, Sahte
o1aylarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına.
10) kurbanlık hayvan satış yerlerinin, ilgili tebliğ doğrultusunda, etrafl branda ile Çevrili, üstü kaPah ve
ııatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hazırlanmasına, şafilarl Llyma}'an 1,'erlere
satlş yeri izni verilmemesine" kesim alanı ve çevresinde. evcil ya da sokak havvanlarının girmesine
engel olunacak şekilde önlemler alınmasına.
111 İlimize giriş noktalarında il Janclalma Koıırı-ıtanlığı ıe it ilçc laı'ıııı r.'e Orıııaı-ı N{tidürlükleri
elemanlarınca denetim ve kontrollerin birlikte yapılmasına. ha,yvan taŞlma olasılığl bulunan
kamyonlann tamamlnın durdurularak kontrol edilmesİne ve özelliklerİ belgelerİne u,vmaYan ha,vvan
sevkleri ile raporsuzhayvan sevkleri hakkında gerekli yasal işlemlerin ul'gulanmaslna, kaÇ.ak lral'van
hareketlerine karşı düzenlenen yol kontrol ve denetimlerinin etkinliğini aılırmak anacı.vla Il EmniYet
Müdürlüğii ve il Jandarma Komutanlığınca yeterli sayıda araç gereç ve personel görel'lendirilmesine,
12) Kurban satış ve kesim yeri listelerinin Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ gereği
belirlenen .rurİuru uygun olarak, ilçe kurban hizmetleri komisyonu adına İlÇe BelediYe BaŞkanhğı ve
ilçe Tarım ve orman Müdürlükleri personelinin katılımı ile "Kurban Satış Yerleri Kontrol Formu" Ek5 ve ,,Kurban Kesim yerleri Kontrol Foımu" Ek-6 her kurban satış ve kesim yeri için. komisYonca
belirlenen denetçilerce doldurulmasına, 60 üstü puanla değerlendirilen yerler iÇin ul'gtınlı-ık belgesi, 60
puan altıyla değerlendirilen yerler için uygunsuzluk belgesi dtizenlenmesine uygunsuzluk belgesi
düzenlenen kurban satlş ve kesim yerlerinin girişlerine "standartlala uyglın değildir" -Yazısı asılır ve
Kurban Bayramının ilk gününe kadar şartlalinı düzelterek puanlnı 60'a çıkarmaciığı taktirde
Koıııisyoırca belirlenen ceza ile teczil,e edilmesiııe r.,e kon-ıisvonumuza rapor Sunlılnasıı-ıa. u!'gl}ll
görülen satış ve kesim yerlerine komisyonulluzca izin ı,,erilmesine ı,e ihtiyaÇ haliırde )'eni ltıırban satıŞ
ve kesim 1,erleri listesinin ilgili birimlerce izin verildikçe güncellenmesine" belirlenen kurbanlık
hayyan satış ve kesim yerlerinin açık adreslerinin l0,0].2020 tarihine kadar DHYS(Din Hizmetleri
yönetim Sistemi) ne gİrilmesine, İl ve ilçelerdeki kurban satış ve kesim yerlerinin 30,06.2020 Salı
gününden itibaren Kurul ve Komisyon üyesi kurum ve kuruluşlarırı lnternct sitelerinde

9)

yayınlanmasına,
j)-ı_laıı<
Eğitim Merkezlerinde 20 saatlik "Kurban Kesim Elemanr" yetiŞtirme ve geliŞtirme
l
kursu düzenlenmesine, Kesim yerlerinde, "Kasaplık Belgesi" veya "Kurban Kesim Elemanr"

kurslarından ,,Kurs Bitirme Belgesi" ve "Hijyen Eğitimi Belgesi" olanlar görevlendirilmiŞ

olmasına dikkat edilmesine,
14) Komisyon üyesi Kurul/Kuruluşlar tarafindan Görevlendirilen personelin isim ve iletiŞiın bilgilerinin
20 Temmuz2020 tarihine kadar İl-İlçe müftülüklerine bildirilmesine.
15) Kurban satış yerlerinin Kurban Bayramından 1 ay önce hazır l-ıale getirilmesine Ve bu
tarihteıı önce kurbanlık hayvan girişine izin verilınemesiıre,
durumı.ında kıırıın-ılarınca. gerekli disiPlin
gitnıeneleri
16) Görevlendirilen personelin gorw
- yerlerine
J--

apılmasına

soruşturmasıyapılmasına,
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17) Kurban Hizmetleri Komisyonunca tespit edilen kurban kesim alanları için ilgili İlçe Belediye
tsaşkanlıkları Zabıta Müdürlüklerince bayramın birinçi. ikinci. üçüncü ve dördtincü günleri için kurban
kesim ruhsatı verilmesine, uyulacak kuralların bildiri lmesine,
18) Komisyonca tespit edilen kurban kesim alanlarına asılmak üzere afişlerin kesim,verlerine ilgili ilçe
Belediye Başkanlıkları Zabıla Müdürlüğünce astırılmaslna, bu afişlerin bayram sonrası yine Zabıta
Müdürlüğünce toplatılarak muhafaza edilmesine.
19) Halk sağlığına zarar ve çevre kirlenmesine sebebiyet vereceğinden cadde, sokak. park gibi verlerde
kurban kesimine müsaade edilmemesine, bu konuda Bül,ükşehir Belediy,esi Başkanlığı Zabıta Şube
Müdürlüğü, İlçe Beledil,e ZabıIa Müclürlüğü" Çeıre ıe Şehircilik İ1 Müdürlüğü. Gıcja Tarıı-ı-ı r,e
Hayvancılıı< İ1 vudtirltiğü, Il Sağlık Müdürlüğü ile Oı,man ı,e Su İşleri Il Mi.idürlıiğiiııcc ın|işterekeı-ı
gerekli denetimlerin yapılmasina, aksine davrananlar hakkında 1asal işlenrlerirı y,apılnlasına" Emnilet
tedbirlerinİn alınmasına,
Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca da gerekli güvenlik
20) Kendi bahçesinde kurbanlarını kendi imkanları ile kesmek/kestirmek isteyenler ile besi sahiplerinin
de kesim için gerekli altyapıyı oluşturmaları, dini hükümlere, hijyene, çevre sağhğına uymalan ve
hayvanlara eziy et vermeden ke smeleri kaydıyla engel olunmamaslna,
21) İ1 Sağlık Müdürlüğünce 31 Temmuz- 1 Ağustos2020 tarihlerinde 07:00- 17:00 saatleri arasında
caniı hayvan pazar|nda doktor nezaretinde ve yeterli sayıda sağlık personeli bulunan ambulans
buluırdurulmaslna,
22) Kurban kestirecek vatandaşlardan, tesisten yararlanma ve kurban kesİm ücretİ olarak (kesİm, yüzme
ve karkasın 4'e bölünmesi dahil ) büyükbaş halvan kesimi için en faz|a 400-TL, Küçükbaş ha1,'van
kesimi, yüzme ve parçalama için enfaz\a 70-TL alınmasına, tahsilAttan müessese sahipleriniıı sorumlu
tutulmasına,
23) Kesin ücretlerinin 1/,1 olarak iş 1,eri salriplerine.3/,1 olarak kasaplara taksiın ediimesiıre. ancak
kendi aralarındaki rıza-i taksinata muidahale eclilmenıesiıre,
2zl) canlı hayvan pazarında kurbanlık kesiın alanları için ilgili Beiedil,e tarafından ten'ıizlik elemaı-ıı
görer,lendirilmesine,
25) Kurban kesimine müsaade edilen yerlerde kurban kesim esnasında oluşacak atıkların konulması için
tüm kesim alanlarına ilgili İlçe Belediyeleri tarafindan Temizlik İşleri Müdürlüklerince yeteri kadar
ve
çöp bidonu/konteynır konmasına ve buradaki atıkların gün içerisinde sürekli alırup temizlenmesi
taşlnmasl için gerekli her türlü tedbirin alınmasına,
26) Kurban kesim yerlerinde ve diğer yerlerde kesilecek olan büyükbaş ve küçükbaş ha,vvanlara ait
ktılak küpe ve pasapoıtlarının, kesim yerinde görevli Veteriner Hekim. tekniker/teknisl'en. nıı"ıl-ıtarlar,
belecliye başkaırlığı görevlileri veya mal sahipleri taraflndan teslim alınarak 11.08.2020 tarihine kadar
ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Mtidürlüklerine teslim edilmesine,
27) Kurban Bayramı günlerinde kurban kesim yerlerinde görevlendirilecek personeli ve kesim yerlerini
denetlemek, her türlü sorunları gidermek üzere Vali Yardımcısı Mustafa ŞAHİN. İü Mlifttisti Veysel
Iş1I_DAR. il ıiltirm Yardımcısı Dr. Mehmet TAŞDEI-EN. Malatl,a Bü_vükşehir Beledivesi Tarımsal
Hizmetler ve Park Bahçeler Dairesi Başkaı-ıı Berkan SAN1ANLl()GLIl. \lıı[ıt)a B|il'ıikŞehir
Belediyesi ZabıtaDaire Başkaııı Hüseyin HANBA\'. Bıil,tikşehir ZabıIa Şı-ıbe Mtidıirı,i N{elrmet Kemal
KARGI. Zabıta sevk ve idare amirleri Seliın DEMİRÖZ ve Fatih KARAKAYA, Malatl'a Bül"tikŞehir
Belediyesi Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Ştıbe Müdürü Sami ALTAŞ, Malatya BüyükŞehir
Beledil,esi Veteriner Hekimleri Mehmet ÖZBEK, Sadık ÖZrrÇ\ Mehmet Zeki DUMAN ve Yasin
BAZNA, Sağlık iı lıtidıırltiğü İ1 Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Dr. Veysel TANKIZ. İl
Sağlık Müdü;lüğü LJzmanı Ali Kemal KINIK, Gıda Tarım Hayvancılıl< İü Vtidtirliiğü Hayvan Sağlığı
ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Dr. Selami AYGEN, Çer.re ve Şehircilik il Müdtirlüğü Kim,va
Mtihendisi Fatih Evrensel ŞAHIN, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Memuru Kemal
IŞlK, Veteriner Hekimler Odası Oda Başkanı Ergün KOŞAR, TDV Malaty'a Şube Memrıru
Muhammed şEND9ĞDU,.Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürü İsmet BİRATLI. Yeşilyuıl Belediyesi
Zabıta Müdürü Engin cÖı-cp,ı-İ 'den müteşekkil bir komisyon ohışturulmasına. oluştrırulan bu
komisyonun yine komisyonca uygun görülmesi halinde bayramda alınacak tedbirlerle ilgili konuları
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28) Komisyonun gerekli denetimleri yapmalanna, oluşacak her türlü sorunu gidermede yetkili
kılınmalarına, Bayramdan sonra konuyla ilgili komisyon başkanlığına detaylı rapor vermelerirıe,
komisyon başkanının, komisyon üyeleri arasında gerektiğinde görev taksimatı yapmasına,

ilgili

ve

yeteri kadar araba
şoforün ilgili kurum/Kuruluş tarafindan
görevlendirilmesine,
30) Bayram günlerinde vuku bulacak olayları ihbar ve şiköyetlerde 444 51 44 Büyükşehir Belediyesi
çağrı merkwi,444 65 95 Battalgazi Belediyesi çağrı merkezi,444 89 10 Yeşilyurt Belediyesi çağrı
merkezi, 155 Polis imdat, 181 Alo çevre telefonlarının kullanılmasına, sağlftla ilgili problemlerin Açil
7I2'ye bildirilmesine, kaçan büyükbaş hayvanlar için Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Veteriner
Şube Müdürü Sami ALTAŞ 'ın 0542 685 37 22 veya Veteriner Hekim Yasin BAZNA 'nın 0535 654

29) Denetimlerle

76 8], Yeşilyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Abuzer KARATAŞ 'ın 0 533 388 29

18,

Battalgazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kenan GÜZEL'in 0 532 558 47 80 numaralı
telefonlarına bildirilmesine,
31) Kurban kesimi için uygun görülen yerlerde Kurban Bayramının 1, Günü olan 31Temmuz2020
tarihinde Bayram Namazından soffa (Bayram Namazı Saati: 06:00) kurban kesilmesine müsaade
edilmesine,
32) Komisyonta alınan kararların İl llzltlrtılltlğü ve Büyiikşehir Belediyesi Başkanlığı tarafindan basın
yoluyla ve diğer vasıtalarla kamuoyuna duyurulmaslna,
33) Kurban bayramından sonra yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve gerektiğinde alınacak yeni
tedbirleri de görüşmek üzere gerekli toplantıların yapılmasına,
34) İlgili Yönetmelik, Tebliğ ve Komisyon Kararlarına aykırı hareket edenler hakkında 2020 YıIı

Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasrna Dair Tebliğ'in 19 uncu maddede belirtilen cezalartn
uygulanmasına, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5996 sayılı
Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu, 5326 sayılıı Kabahatler Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli cezai işlemlerin uygulanmasına,

35) İlçe Kurban Komisyonu, raporunu 4/9l202O Cuma günü mesai bitimine kadar İl Kurban
Komisyonuna iletmesine, İl Kurban Komisyonu, ilçelerden gelen raporlarla kendi raporunu
değerlendirip birleştirerek l8l9l2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Din Hizmetleri Yönetim
Sistemine (DHYS) kaydetmelerine,
36) Kurban satış ve kesim yerlerinde COVID-19 salgını sebebiyle Komisyonların İl Pandemi Kurulu ile
i şbirliği içeri sinde gerekli tedbirleri almalanna;
a_ Satış ve kesim yerlerinde ağtz ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılmasl, en az 1,5 metre (3-4
adım) olacak şekilde fiziki mesafe kurallarına uyulması, satış ve kesim yerlerinin tüm girişlerinde ve
içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulması hususlarında gerekli tedbirlerin alınmasına,
b- Hayvan satış alanının etrafi sınırlandırılır, insan kalabalığını önlemek için hayvan ve insanların
giriş-çıkışına uygun kontrollü kapılar oluşturulmasına, hayvan satış yerleri içinde uygun
yönlendirmelerin yaprlmasına,
c_ Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıçı beraber) olacak şekilde kontrollü
insan girişinin sağlanmasına,
d- Hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, COVID-1g'dan korunma önlemleri ile
ilgili bilgilendiriçi kuralların olduğu tabelaların asılmasına,
e- Hayvan satış alanlarına ateş ve solunum sıkıntısı olanlar alınmamaslna, Satüş ve kesim yerlerinin
girişlerinde vatandaşların ateşi ölçülerek, ateşi 38oC üzerinde olanlara tıbbi maske takılması,
girişlerine izin verilmemesi ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmesinin sağlanmasına,
f_ Müşterilerin hayvan satış alanlarında uzun siire kalmamaları için uyarıların yapılmasına.
g_ Hayvan satış alanında insan kalabalığı ve belirli yerlerde yoğunluğu önlemek için uygun hayvan
satış üniteleri oluşturulmaslna, bu üniteler arası mesafenİn en az2 metre olmasına,
h- Her hayvan satış ünitesinin uygun yerinde el antiseptiği veya hijyeni sağlayacak uygunlukta
kolonya bulundurulmasına,
i- Hayvan satış alanı içerisinde ulaşılabilir yerlerde el yıkamak için 1avaboların oluştwulmaslna.
Müşteriler Hayvan Satış alanına girerken bilgilendirme tabelalarının oku aslna,

§-H'""öili;-t ,{,

/

flL!

q

M

k- Ateşi ve solunum sıkıntısı olan, COVID-l9 tanısı olan veya temaslısı müşterilerin, hayvan

sltrtış

alanlarına girmemesinin sağlanmaslna,
1- Hayvan satış alanlarında maske takılmasına, kasapların; su geçirmeyen önlük, maske, eldiven, su
geçirmez çizme kullanmasına, her kesimden sonra kesim aletlerinin temizlenmesine dikkat edilmesine,
m- Müşteri ve satıcıların hayvan satış alanlarında fiziki mesafeye uymalarının sağlanmasına,
n_ Müşteri ve satıcrlar arasrnda el teması (tokalaşma) olmamasının sağlanmaslna,
o- Yeterli sayıda lavabo ve tuvalet olmasının sağlanmasına,
p_ Abdesthanelerde ve tuvaletlerde yeterli malzeme olması için gerekli tedbirlerin alınması ve devamlı
sıvı sabun ve kağıt havlu bulundurulmaslna,
r- Satıcıların geceledikleri yerde yataklar arasl mesafe, en az I,5 metre olmalıdır, Satış ünitesinde
bulunan satıcıların diğer satış ünitesinde olanlarla temas etmemesine,
37- Alınan kararların Valilik Makamına suı-ıı-ılmıısına. ona! akubirıde tlçe Kıirban Koır-ıisl,cın
Başkanlıklarına, ilgili kurumlara (Emni_vet Mtidtirlüğii ve .Jandarma Komlıtanlığına bilgi amaçlı) bir
ı,azı ile bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
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Büyükşehir Belediyesi
Veteriner ve Hayvanat
Bahçesi Şube Müdürü
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Fatih Evreıısel ŞAHİN
Çevre ve Şehircililr İl
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Kimya MiihJndisi

Dr. Mehmet TAŞDELEN
Malatya Müftülüğü

Din Hizmetleri Uzmanı
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