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T.C.
ÇANAKKALE VALİLİĞİ

KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYON KARARI

Karar Tarihi: 02/07/2020
Karar No     : 01

26  Haziran  2020  tarih  ve  31167  sayılı  Resmi  Gazete’  de  yayımlanan  2020  Yılı  Kurban  Hizmetlerinin
Uygulanmasına  Dair  Tebliğ  gereğince  oluşturulan  Kurban  Hizmetleri  Komisyonu;  Komisyon  Başkanı  Vali
Yardımcısı  Ali  Muhiddin  VAROL  başkanlığında,  aşağıda  adı  soyadı  ve  unvanı  yazılı  üyelerin  katılımıyla
02/07/2020  tarihinde  saat  16.00’da  Çanakkale  Öğretmen  Evinde  toplanarak,  31.07.2020-03.08.2020
tarihlerinde idrak edeceğimiz Kurban Bayramı nedeniyle, halkımızın kurbanlarını sağlık, temizlik ve ibadet
kurallarına uygun bir şekilde kesmeleri ya da vekaletle kestirmelerine yardımcı olmak, kurban satış ve kesim
yerlerini ve kurallarını belirlemek, kurban hizmetlerini yürütmek üzere aşağıdaki kararları almıştır.

Komisyon çalışmaları

1. 26 Haziran 2020 tarih ve 31167 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin
Uygulanmasına  Dair  Tebliğ”  doğrultusunda  bütün  kurum  ve  kuruluşların  üzerine  düşen
sorumlulukları yerine getirmelerine,

2. İlimizde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim
yerleri tesis edilmesine,

3. Kurban satış yerlerinin Kurban Bayramı’ndan 1 ay önce hazır hale getirilmesi ve bu tarihten önce
kurbanlık hayvan girişine izin verilmemesine,

4. Kurban satış ve kesim yerlerinde COVID-19 salgını sebebiyle Komisyon, İl Hıfzıssıhha Kurulu ile iş
birliği içerisinde gerekli tedbirlerin alınmasına,

5. İl ve ilçelerdeki kurban satış ve kesim yerlerinin açık adresleri (İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri
kontrol ve onayı alındıktan sonra) Din Hizmetleri Yönetim Sistemine (DHYS) 10/7/2020 Cuma günü
mesai bitimine kadar girilmesine,

6. İlçe  Kurban  Komisyonu,  raporunu  4/9/2020  Cuma  günü  mesai  bitimine  kadar  İl  Kurban
Komisyonuna iletir. İl Kurban Komisyonu, ilçelerden gelen raporlarla kendi raporunu değerlendirip
birleştirerek 18/9/2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Din Hizmetleri Yönetim Sistemine (DHYS)
kaydedilmesine,

Bilgilendirme çalışmaları

1. İl  ve ilçelerde hazırlanan kurban satış ve kesim yerlerinin bilgileri,  30/6/2020 tarihinden itibaren

Komisyon üyesi kurum ve kuruluşların (özellikle Valilik, Müftülük, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü,

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Belediyelerin) web sitelerinde yayınlanmasına, 

2. Kurban  ibadetinin  dini  ve  toplumsal  boyutları  hususunda  bilgilendirme  yapılması,  (Çanakkale

Müftülüğü)

3. Vekâletle kurban organizasyonu hakkında İl Müftülüğünce vatandaşlarımıza bilgi verilmesine,

4. Başta  kist  hidatik,  şarbon,  bruselloz,  kırım  kongo  kanamalı  ateşi,  tüberküloz  gibi  hayvanlardan

insanlara  geçen hastalıklar  olmak üzere  toplum ve çevre  sağlığı,  etin  usulüne uygun işlenmesi,

pişirilmesi,  tüketilmesi,  sakatatın  çöpe  atılmaması,  evcil  ve  yabani  hayvanlara  verilmemesi  ve

benzeri konularda vatandaşlar aydınlatılması, ayrıca COVID-19 nedeniyle dikkat edilmesi gereken

kurallar özenle hatırlatılması, zoonotik hastalıklar ve COVID-19 ile ilgili bilgilendirici tabelalar hayvan

satış yerleri ve hayvan kesim yerlerinde uygun alanlara asılmasına, ( İl Sağlık Müdürlüğü )

5. Kurban  olarak  satın  alınacak  hayvanların  (sağlıklı,  besili,  veteriner  sağlık  raporu/hayvan

pasaportu/nakil belgesi olan) Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve

TÜRKVET  kayıt  sisteminde  kayıtlı  olanlardan  seçilmesi,  gebe  ve  damızlık  değeri  yüksek  dişi

hayvanların  kurbanlık  olarak  kesilmesinin  önlenmesi,  kurban  edilmesi  uygun  olan  hayvanlardan

öncelikle erkek olanların tercih edilmesi gerektiği hatırlatılmasına, (Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü,

Çanakkale Müftülüğü)
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6. Kurban satış yeri görevlileri tarafından yapılacak kontrollerde belgesiz, sağlık durumu iyi olmayan,

özellikle  büyükbaş  hayvanlarda  2  yaşını  doldurmamış  (kapak  atmamış),  kurban  vasfı  taşımayan

hayvanların kurban satış yerine alınmayacağı  ve satışına izin verilmeyeceği  ve aykırı  durumlarda

yasal işlem başlatılacağına ilişkin, çadır ya da padokları kiralama yetkisine sahip kurban satış yeri

yetkilileri  tarafından  hayvan  sahibi  ya  da  çadır  sahibinden,  ilgi  Tebliğin  ekinde  bulunan  (Ek-4)

“Kurban  Satış  Yeri  Taahhütnamesi”  alınarak  arşivlenmesine,   yapılan  denetimlerde  kurban  için

uygun  olmayan  hayvanlar  bulunduğu  tespit  edilirse  ilgili  hayvanlar  (X)  işaretiyle  işaretlenmesi,

kurban  satış  yerinin  muhtelif  yerlerine  (X)  işareti  taşıyan  hayvanların  kurban  olmaya  uygun

olmadığına  dair  bilgilendirme  afişleri  asılmasına,  (Belediyeler,  Çanakkale  Müftülüğü,  Veteriner

Hekim)

7. Ticaret Borsalarında olduğu gibi canlı hayvan alım ve satımlarında tokluk firesi düşülmesi konusunda

satıcılar ve vatandaşlar mutat usullerle bilgilendirilmesine,

8. Şap  hastalığı  ile  mücadele  kapsamında  Tarım ve  Orman Bakanlığınca  alınan  tedbirler  uyarınca,

İstanbul’un Avrupa yakası dahil olmak üzere Trakya’ya kurbanlık hayvan sevkinin Tarım ve Orman

Bakanlığınca  yayımlanan  2010/7,  2010/13  ve  2013/16  sayılı  Trakya’ya  Yapılacak  Canlı  Hayvan

Sevkleri  Genelgelerinde  belirlenen  kriterler  çerçevesinde  yapılacağı  ve  Avrupa  yakası  dahil

İstanbul’a  16/7/2020  tarihinden  itibaren  kurbanlık  hayvan  girişine  izin  verileceği  konusunda

vatandaşlar bilgilendirilmesine, 

9. İlgi Tebliğin ekinde yer alan (Ek-1) “Duyuru” ve (Ek-2) “Duyuru - Kurban Olarak Kesilen Sığır Cinsi

Hayvanların  Kulak  Küpeleri  ve  Pasaportları  ile  Koyun ve  Keçi  Türü  Hayvanların  Kulak  Küpeleri”

duyuruları,  cami  ilan  panoları  ile  kurban  satış  ve  kesim  yerlerine  asılmak  suretiyle  ilgililer

bilgilendirilmesine, (Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü, Çanakkale Müftülüğü)

10. Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla, Tarım

ve  Orman  Bakanlığınca  hazırlanarak  kullanıma  açılan  “HaySag”  isimli  küpe  sorgulama  mobil

uygulaması  üzerinden  küpe  numarası  girilerek  hayvanların  ırk,  cinsiyet  ve  yaş  bilgilerinin

sorgulanabileceği konusunda vatandaşlar bilgilendirilmesine, (Tarım Ve Orman İl Müdürlüğü)

11. Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinin günlük kesim kapasitesi bilgisi 20.07.2020

tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları kullanılarak kamuoyuna duyurulmasına, (Belediyeler, …..)

12. 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 işletmecileri/sorumluları tarafından

her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu bilgisi kurban kesim yerinden hizmet alacaklara

SMS yoluyla bildirilmesine, (Belediyeler, …..)

13. 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 Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirilmesine, (Belediyeler, …..) 

14. Kesim yerlerine  gelecek kişi  sayısının  mümkün olduğunca  az  olmasını  sağlamak  amacı  ile  hisse

sahipleri  dışında  kimsenin  kurban  kesim  yerlerine  gitmemesinin  teşvik  edilmesine,  (Belediyeler,

Çanakkale Müftülüğü)

Salgın hastalıklar açısından dikkat edilecek hususlar

1. Hayvanların pazarlarda ve özellikle satılmayanların geri dönüşlerinde herhangi bir risk taşımaması
için, sevk öncesi düzenlenecek Yurtiçi Veteriner Sağlık Raporlarında, Tarım ve Orman Bakanlığının
2020/01 sayılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi ve diğer
talimatlarında belirtilen koruyucu aşılamalara ilişkin hükümlere göre hareket edilmesi ve kurban
satış yerlerine girişlerde bu belgeler mutlaka kontrol edilmesine. (Belediye Zabıta ekipleri, ……)

2. İlgi  Tebliğ  çerçevesinde  salgın  hastalıklar  açısından  dikkat  edilecek  hususlarda  ilgili  kurumlarca

gerekli her türlü tedbirlerin alınmasına, 

Kurbanlık hayvan sevkleri ile ilgili alınacak önlemler
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1. Kurbanlık hayvanların sevkleri  ile ilgili  olarak 2020 Yılı  Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair

Tebliğin 8.Maddesi çerçevesinde; Kurban Komisyonu tarafından belirlenen geçici kurban yerlerinin

TURKVET veri tabanına kayıtlarının yapılmasına ve kurban bayramı süresince faaliyet gösterecek

olan geçici  kurban yerlerine yapılacak kontrollerde,  İl  içinden gelmiş olan büyükbaş hayvanların

pasaportlarına,  küçükbaş hayvanların hayvan nakil  belgelerine,  il  dışından gelmiş olan büyükbaş

hayvanların pasaportları ile birlikte veteriner sağlık raporlarına, küçükbaş hayvanların ise veteriner

sağlık  raporlarına  bakılıp,  ilgili  belgelerdeki  kulak  küpe  numaralarının  büyükbaş  ve  küçükbaş

hayvanların kulaklarındaki numaralar ile uygun olup olmadığına ve TURKVET veteriner bilgi sistemi

üzerinden kontrollerinin yapılmasına, kulak küpesi takılmamış, tanımlanmamış veya kulak küpesi

olduğu halde TURKVET veteriner bilgi sisteminde kaydı bulunmayan pasaporttaki numara ile kulak

küpesi numarası  uyuşmayan büyükbaş hayvanlar ile kulak küpesi takılı  olduğu halde kulak küpe

numarası hayvan nakil  belgesi veya veteriner sağlık raporları üzerinde yazılmamış olan küçükbaş

hayvanların  kurban satış yerlerinde satışlarına  izin  verilmemesine,  bu tür  tanımlanmamış,  kulak

küpesiz belgesiz, büyükbaş ve küçükbaş hayvanları satış yerlerine getiren şahıslara 5996 sayılı yasa

hükümlerine göre idari yaptırım uygulanmasına,

Kurbanlık hayvanların sevkleri sırasında yapılacak kontroller

1. 14.07.2020-04.08.2020  tarihleri  arasında  kurbanlık  hayvanların  sevklerinin  kontrol  ve  denetimi
açısından İl  Emniyet Müdürlüğü, İl  Jandarma Komutanlığı  ve Belediye Zabıtası ile sıkı  işbirliği  ve
koordinasyon sağlanarak, belgesiz hayvan hareketlerine karşı düzenlenen yol kontrol ve denetim
sayılarının artırılmasına,

2. Çanakkale (Lapseki Merkez İskelesi) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uhdesinde bulunan Yol Kenarı

Denetim  İstasyonlarında  güvenlik  güçleriyle  gerekli  koordinasyon  sağlanarak,  kurbanlık  hayvan

sevklerinde daha  etkin  denetim ve  kontrol  yapılabilmesi  için  Tarım ve Orman İl  Müdürlüğünce

1/7/2020  tarihinden  itibaren  yol  kontrollerinde  resmi  veteriner  hekim/veteriner  sağlık

teknisyeni/teknikeri  görevlendirilmesi  yapılmasına,  ihtiyaç  duyulması  halinde  Kurban  Hizmetleri

Komisyonu Kararı ile yeni denetim noktaları belirlenmesine,

3. Yol  kontrol  ve  denetimleri  sırasında,  nakil  vasıtalarında  hayvanların  acı  çekmelerine  neden

olabilecek şekilde aşırı yükleme ile hasta hayvanların bulunduğu tespit edilirse bu araçlar sevkten

alıkonur ve 5996 sayılı Kanuna göre işlem yapılmasına,

Kurban satış yerlerine yönelik alınacak önlemler

1. Kurban satış yerlerinde Komisyonca belirlenecek yeterli  sayıda  resmi/belediye/serbest  veteriner

hekim,  belediye  zabıtası  ile  din  görevlilerinden  oluşan  “Kurban  Kontrol  ve  Denetim  Birimi”

kurulmasına,  bu birimde görev yapacak serbest  veteriner  hekimler,  Veteriner  Hekim Odaları  ile

işbirliği yapılarak belirlenmesine,

2. Kurban satış ve kesim yerlerinin,  Kurban Bayramının 7 gün öncesinden itibaren ve Kurban Bayramı

günleri süresince, komisyon üyesi kurum ve kuruluşlar ile kolluk kuvvetlerince denetlenmesine,

3. “Kurban Satış Yerleri Kontrol Formu ( Ek-5)” ve “Kurban Kesim Yerleri Kontrol Formu (Ek-6)” her

kurban satış ve kesim yeri için komisyonca belirlenen denetçilerce doldurulmasına 60 üstü puanla

değerlendirilen yerler için uygunluk, 60 puan altıyla değerlendirilen yerler için uygunsuzluk belgesi

düzenlenmesine,

Kurbanlık hayvanların kesiminde ve kesim yerlerinde dikkat edilecek hususlar

1. Kurbanlık hayvanlar, Tarım ve Orman Bakanlığından şartlı onay/onay belgesi almış kesimhaneler ile

Komisyonun  belirlediği  kesim  yerlerinde  “Kasaplık  Belgesi”  veya  Kesim  Elemanı  Yetiştirme  ve

Geliştirme Kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” olanlar tarafından; köylerde ve belirlenmiş

kesim yeri bulunmayan yerlerde ise cadde, sokak ve parka bakmamak kaydıyla kendi bahçelerinde

usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ehil kişilerce kesilmesine,

2. Kesim  yerleri;  resmi  ve  belediye  veteriner  hekimleri,  belediye  zabıta  ekipleri  ile  din  görevlileri

işbirliğinde etkin olarak denetlenir ve kontrol edilmesine,
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3. Kurban kesim yerlerinde, kesim yapan personele kesim ücreti olarak büyükbaş hayvan için hayvan

başına 220,00 TL küçükbaş hayvan için hayvan başına 80,00 TL olarak tavsiye edilmesine,

4. Her kurban için hisse başına parçalama işi kurbanı kesen veya parçalama işlemi için görevlendirilen

kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılmasına,

5. 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

edilmesine,

Kulak küpesi ve pasaportların toplanması ve kayıtlarının silinmesi

1. Kurban  edilen  hayvanların  kulak  küpesi  ve  pasaportlarının  toplanması  ve  kayıtlarının  silinmesi

işlemleri ilgi Genelgenin 13. Maddesi çerçevesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yapılmasına,

Çevre kirliliğine karşı önleyici tedbirler

1. İlimiz  merkez  ve  belde  belediyelerinin,  2872  Sayılı  Çevre  Kanunu’nun  ilgili  maddelerinin

uygulanmasını sağlamak amacıyla, ilgili tebliğin 15. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde,

kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğini önleyici tedbirleri de içeren bir yönetim

planı hazırlayıp uygulamalarına, 

Kurban satışı ve kesimi yapılacak yerlerin fiziksel özellikleri ve uyulması gereken kurallar

2. Hayvan satış alanının etrafı sınırlandırılmalı,  insan kalabalığını  önlemek için hayvan ve insanların

giriş-çıkışına  uygun  kontrollü  kapılar  oluşturulmalıdır.  Hayvan  satış  yerleri  içinde  uygun

yönlendirmeler yapılmalıdır. Hayvanların şehir merkezlerine girişlerine ve belirlenen satış yerlerinin

dışındaki diğer yerlerde satışına müsaade edilmemesine,

3. Hayvan satış alanının giriş kapılarına ve uygun yerlerine, COVID-19’dan korunma önlemleri ile ilgili

bilgilendirici kuralların olduğu tabelalar asılmalıdır. Bu bilgilendirme tabelalarında; en az 1,5 metre

(3-4  adım)  olacak  şekilde  fiziki  mesafenin  korunması,  maske  takma,  el  hijyeni  ve  elle  temas

(tokalaşma) yapılmaması  uyarıları  yer  almalıdır.  Hayvan  satış  alanlarında,  satıcılar  ve  müşteriler

maskesiz dolaşmamalarına,

4. Kurban  satışı  ve  kesimi  yapılacak  yerlerin  fiziksel  özellikleri  ve  uyulması  gereken  kuralların  ilgi

Tebliğin  15.  Maddesi  çerçevesinde  (özellikle  belediyeler)  ilgili  kurumlarca  takip  edilerek

uygulanmasına,

Belediyelerin yükümlülükleri

1. Kurban Bayramı öncesi ve Kurban Bayramı süresince belediyeler,  kurban satışı ve kurban kesimi

yapılacak yerlerde ilgili  Tebliğin 15 inci maddesinde belirtilen çevre kirliliğine neden olunmaması

için dikkat edilmesi  gereken hususlar ile  denetim esaslarına ilişkin  hazırlanan 14’üncü maddede

belirtilen yönetim planı  çerçevesinde yeterli  sayıda temizlik  ekiplerini,  araçlarıyla  birlikte düzenli

olarak çalışır halde tutar. Kurban Bayramı süresince temizlik elemanı ve atık toplama aracı sayısı

arttırılır.

2. İlgi Tebliğin 5. Maddesi çerçevesinde, kurban satış ve kesim yerlerinde COVİD-19’dan korunma için

gerekli  (çevre ve toplum sağlığı,  dezenfekte,  aydınlatma, havalandırma, randevu sistemi,  kurban

sahiplerini  SMS ile  bilgilendirme,  maske,  el  antiseptiği,  vatandaşların  ateş  ölçümü,  hayvan satış

üniteleri, el yıkama lavaboları, tuvalet, sıvı sabun, kağıt havlu vd.) her türlü tedbirin belediyelerce

alınması,

3. Kurban satış ve kesim yerlerine ulaşımın kolay sağlanması için yerel yönetimlerce gerekli tedbirlerin

alınması,

4. Satış  ve  kesim  yerlerinden  kaçan  büyükbaş  hayvanların  yakalanması  için  yakalama  ekipleri

oluşturulması,

Denetim işlemleri
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1. Yol Kenarı Denetim İstasyonlarında kurbanlık hayvan sevklerinde daha etkin denetim ve kontrol

yapılabilmesi için İl  Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilgi  Tebliğin 10 uncu maddenin ikinci  fıkrası

gereğince görevlendirmeler yapılması,

2. Kurban Bayramı öncesi ve Kurban Bayramı süresince zabıta birimlerince aralıksız denetim yapılması,

3. Kurbanlık  hayvanların  yüklenmesi  ve  sevkleri  sırasında ve  hayvan kesimi/satışı  yapılan yerlerde,

Komisyon üyesi  kurum ve kuruluşlar  ile  kolluk kuvvetlerince “Kontrol  Listesi”  Ek-3 çerçevesinde

denetimler gerçekleştirilmesine, denetimlere ait kontrol listeleri dosyasında muhafaza edilmesine,

denetlemeler sırasında yaşanan aksaklıkların, bir rapor halinde, gelecek yıl yapılacak eylem planında

değerlendirilmek üzere İl Müftülüğüne bildirilmesine,

Cezai hükümler

Alınan komisyon kararlarına muhalefet edenlerin 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 5199 sayılı Hayvanları

Koruma Kanununa  aykırı  davrananlar  hakkında,  ilgili  yasalar  doğrultusunda  ve  ilgili  tebliğin  19.

maddesi uyarınca ilgili kurumlar tarafından gerekli idari cezaların uygulanmasına;

Bu kararın bir örneğinin İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Jandarma Komutanlığına, İl Sağlık Müdürlüğüne, İl Tarım

ve  Orman  Müdürlüğüne,  Çevre  ve  Şehircilik  İl  Müdürlüğüne,  Çanakkale  Merkez  ve  Belde  Belediye

Başkanlıklarına,  Ticaret  Borsasına,  Kasaplar  Odasına,  Türk  Veteriner  Hekimler  Odası  Başkanlığına,  Ziraat

Odası Başkanlığına, Damızlık  Sığır Yetiştiriciler Birliğine, Damızlık  Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliğine, bütün

Merkez Köy Muhtarlıklarına ve basına gönderilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

İL KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU

            KOMİSYON BAŞKANI                ÜYE                            ÜYE

       
            Ali Muhiddin VAROL         Şükrü KABUKÇU                          

  Vali Yardımcısı                                      İl Müftüsü                               Tarım ve Orman İl Müdürlüğü

ÜYE                   ÜYE                                  ÜYE       

        
               Cemali ÜNLÜ                                    Yıldırım SOYSAL                                 Kemal Ziya DÜLGER
                  Veteriner Hekim                   Çevre Sağlık Teknisyeni  Endüstri Mühendisi

Çanakkale Belediyesi              İl Sağlık Müdürlüğü                      Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü

             ÜYE                                                    Üye                                                           ÜYE



Murat BADEM

Mühendis

Çevre ve Şehircilik İl Müd.
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                Sadettin ÜNVER 
                Zabıta Memuru                                                Ali Rıza ÖZDEN

 Kepez Belediyesi                             Çanakkale İl Temsilcisi


