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BULANIK KAYMAKAMLIĞI

İlçe Y azı İşleri Müdürlüğü

Sayı : 20500851- 5299.6\
Konu : Şehit Ailelerine Destek Kan.ıpanyası
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l/r" /10/,r, &A ,ı,u-I
MuŞ Valiligi İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 25.07.20l6 tarih ve 4569 sayılı yazsı ekte

gönderilmiştir.

Ekte gönderi|en yazı gereğince 27 Temmuz - 27 Ağustos 20l6 tarihleri arasında
YaPılıılası Plaıılaıran "Şehit Ailelerine Destek Kampanyası"na destek verilmesi talep
edildiğinden gerekli yardım ve tanıtma çalışmalarının yapılnrası hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

EK: 4 Adet Yazı ve Eki (4 sayfa)

DAĞITIM:
Belediye Başkanlıklarına
Kanru Kurunr Ve Kuruluşlarına
İlçemizde Faaliyet Gösteren Yerel Gazetelerine

Zalir Mah.suatigkoğIu cad.haikiinıet Konağı Kat 3
Telefon No: (436)3 l l 20 05 Faks No: (436)31 1 20 02
ğ-Posıil: İııterueı Ad€si sw.icisleri.gov.tr

Bilgi için:Raif SARISU
VERI HAZIRLAMA vE KONı.işLETMENi

Telefon No:



T.C.

. MUŞ VALiLİĞİ
ll Y azı İşleri MüdürIüğü

Sayı : 44268759-52g-E.456g
Konu : Şehit Ailelerine Destek Kampanyası Hk

DAGİ1,1N.lı-l
25107/2016

BULANIK KAYMAKAMLIĞI

Ercan ÖrEn
Vali a.

vali yardrmcısı

EK:
Başvuru ve ekleri

DAĞITIM:

İ lçe Kayıııakamhklarına
Muş Il Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne

*Bu belge elektronik inızallııl,İnıla.lı.suretinin aslını görmck ilin l,ıttps:i/ııırıı,.e-icisleri.gov,tı"/EvrakDorrulo*oadresinegirerek 
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Sivil DayanlŞma Platformu'nun Valiliğimize intikal ettirilen |8.07.2a16 tarih]ibaşvusuyla, "şehit Ailelerine Destek kampanyisı"na destek verilmesi talep edilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.
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18.07.2016

İstanbul Valilik Makamının 2610512016 tarih ve 42867 sayılı olur,lan ile izin alınan, Türkiye
geırelinde 27 Temmuz - 27 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılmak üzere "şehit Ailelerine
Destek KamPanva§ı" iÇin Şehrinizde ekte gönderdiğinıiz billboard, raket ve metro poster
afiŞlerinin YaYgınlaŞtırılması, yerel medyada kampanya ile ilgili ilan verilmesi ve haber yapılması,
toplu nresajlar göndererek kanıpanyaya destek olunması ile ilgili hususu ilgi ve bilgilerinize
sunarln. YaPacağınız katkılardan dolayı şinrdiden teşekkürlerimi arzederim.

Saygılarınla...

Bilgi: T.C. Cumhurbaşkanlığı
T.C. Başbakanlığı
T.C. İçişleri Bakanlığı

AYHAN oĞax
Sivil Dayanışma Platformu Başkanı

Cep Tel:
Ayhan Oğan: 0 532 615 23 |I
Taner Şahin: 0 539 818 21 57
(SDP Koor.)

ilgl:

!(AMPAl{YASI,,

]V{eclisıMebusanCd.DenizApt,No:79Kat;4Daire.9Fındıkll/Beyoğlu-Istanbul Tel: 02l]2927585Faks o2I22492568www.sivildayanismaplatformu.org
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isTANBUL vALit.iĞi
il I]eı,nekler \{iicİiirt ii ğiı

Sayı :

Konrı:
87385691 -477.0 1.05.0 l _E.52437
Yardım 1 oplama Uzalııa(Sorunriıı Kııı.iıl)

27/a6/2ü16

SOR[JI\,{LU KUttUL ij yıı- p.ırİxı

İlgi : Sorunıiu Kuru]ıın ?2,a6.20lltaribli clilekçesj.

2860 Sayılı Yaıdıın Toplaııa Kanunıı'ııun -j. ve_ll. \,iacideieıinç göre, Ayhaı oĞAN,Mehmet şAHiN, Ali ERoĞ'U, H.aşan ,11'§ın, orıan yöniıı, ı"ırr? KoçyiĞiT veTaner ŞAtüN isiınli şahıslar_taraııııt,ıan oıul;;;;;;;;';;İ,'İ;;iiiğiırıize veriıendilekÇe ve eklerin tetkikinde. Melımetçik uakü'sa,]ec*. şehit olın ı,:: r,e e ıiıaşlzua, i,oIis ile ilgiliSTK 'lar sadece Şehit olaıı,Polislcıe ctestek oldugıuıdaıı cioiııyi ıu uiıeıe,ıÇ aıaya getirıııekiÇin 20l5 TÇmmuz aYıııdaıi bu tarafa ıııtemız.t |aİ,ıun sa;,t,nÜrı Çl.İrı, "l* 
pı:ılis. Askeı.Kanıu görevlisi ve (iiv Korucı-ıları(ınerı.ı,. ,y,.t ,İ,r.ksiziiı;",tıos.val iilı*ııt Kampanyası ,.

adlı Proje başlatılarak kanlaıı ı'e cantaıı ile ,,oİu*u, ınilIeıe. ieı,]ete ve bayrağa borçunuödeyen kalı,raııaıı gtiı'enlik -qı"içlerinıizin gcrid; kaıan aij*i*riııe nıoraı-oestegı sağIamak.toPlunıda terörle mticadele Jbrkındalık|an otştuınıak. aiielcri l..iı uru* ;ti;,"ı*, hatırlatınak,ziYaretlerde buİunılak, ınilİi. ve ınanevi o,İyguıur,r, cıııılı 
.iıünak. bir göniii birlikteliğioluŞtunnak, her ne kadar Devletinıizin o, ,sn"İu *ucatlele eden kaiıraııranlarımıza her tiirlüdesteği veıdiği biliııiyor isc r]e bu siirtç"içerisinde nıiiij ,- ;;;;;-;;yguları yüksekvtrtandaŞlaı'ıınlz laratlııdan ınadı-li -var<!rm .İr.k irt y"n kişileriı; vaıdıın e1me arzusunun da1'erine getiriiınesi ııi]li bir *uörei, cdiltiiğiııden dol|ı 1,,aıdınılşrııı kabul etmek, kabul olan buYardıııiarı i"aklaŞık 400 kadar aileye 2-i-00 rı- n,oJoi.o*rı-ı 

"ır-r 
-rl-.,yİn'j*toıu,oa lıesapaçıııak ve GSİv{ oPeratörlerinin iaJısis edeceği me§al nıınlal&§ı üzerinden Sh,İS atnıak i,e 50yapıaklı 5 cilt mikıarsız ınakbıız bastınıai' ,*=tşi. Tü"kir.;-;;;;ııro.'ı ay boyuncat'000'000'00 Tl'lik Yardını toPlannıasına, p*i*;" ıaı]Iiıı,ıı için her ttirlü iletişim araç1arını,ı(gazete, dergi, teleı'iz1'oıı,.raıİ1,o. i,rte.n.t, il"n, brtışıır. hilbcırt{ vb,) kullanılmasına_ Projeniıısloganlaıı olarak "Eııanetiniz Emanetııiraıı;, ,İ;;;;İ;;;;;,;;'Ö;;İ,'üstüne,,. ,,]!{illst

Size Minnettardır'' kullaırnıasına.2860 ,ry,l, YrrJ,n Tol.ılanıa Kaııunu'nun 7'inci maddesigereğince, Valilik ]t,lakamının 26t05li0l6 tarih ve {2867 sayılı olur'ları ile iziıverilmiştir.

Sorunıiıı Kııru[ tarafınciaıı Valiliğimize vcıileır i|gi sayılı diiekçede. GS}yIopeıatörlerinden SMS ntuııamsı alınanıanİası ve hesaLıın g.İ ,ç,l,rrsın,lİn Orlry, ü,ardrırıtoplanıa süıesirıin ıiÇ (3) ay ıızatllınaslna karar ı.eril<Jiği bikiiı-ilııiştiı.. Bu itibafla. eldeedilecek geliı'iıı Yukarlcla J:elirtilen anıaç doğnıltusunda kullaııılması, 2860 Saplı y;ııdım'foPlama Kanuırı ve brı Kanıına istinaJen İı,.rİ,ıon, yaı.dıııı Toplaııa Esaş ve Usulleri*Bu belge elektroııik iıızalıdır iıızalı suretinin aslııı görnıek içiı hlıps;ı,ııvıvıv-e-icisleri.üIov.trlEvrakDogıulama
adresine girerek{ukcA2_1-i.ı,iı.oSy-icbci6-üi:iJ-iı-lıpc.rron,i]korlunul,azınız.

BankalarCıddcsi No: ıJ KaJİkö_v/ls|ilnbuI
Telcf'on No: 1l l2]J.iJ +4 66 trals No: (j]]):J.i J,1 67
t-Posıı: dcnlekl.rajistıniüu[dç.ı-ıs!trarL$ iuleflıcl .{dresi. hılD:i,'$tüY.lsiınh!_ig(,]uI

Bilsi içiİy(m6(Rs§lEN
\r[ıtı t ıAztRLAN{,\;gTbı{r. İşı-ğıırNı

[ ,l- _t}c6fon N0
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Hakkındaki Yöneımelikte bcliııiien esas ve usullcre uyulıııak kaydıyla, Ayhan oĞAN,ıllehınet şAHi§, aıı rRoĞ,ı;, rıosa, ıv,şı[, o.ı,*;ffi'üiİ";i#;tkoçviĞir 
".Taner ŞAHiN isiınli Şahıslar ;;ffi;';İlÖılan soruıılu kurul üyelerince yürütiilenüa'dlT ıoPlıuııa kan4ranvasının, 2860 Sayılı Ya,.ııııı Tcı;ıianıa Kanuı:u. nuıı 10 uncu ııadı.içşigereğince, 25lü6l20t6tarilıiıııten itibıren o* İ]j ., uzatıiması ayrıca, Kanun. un 16.ivfaddesi gereğince, İl Deııekleı ııtıo'ııtgun}J göıeı,li latih »Eııııiraş ve GökçeKHSI,{EN isimli nıcnrıırların cienetçi sr;İ; devanı eııııesi, Valilik ll{ıkaınının27lü6/2üı6 farİh ve 52436 sılılı 0ıüı.; la;;i; Şn görütıuiiştür.

Söz konusu l"anun' un 2:l, }vladdesi gereğiııce. 
-9icicr lıarcanıaiarı büt geiirin 9i, i0 .ııuaŞmaınasl1 l7, l\:iaddesi uereğince zsıasıİOığtarih,inrlen.xınraırı |İbİ g,İr"lçerisincie geliıgider raPoru ile {7) aÇlet k"imli*k betgesi ,.lrrı, .jiıecek denetim ıbı:ıııı]un gönderilınesiııi.Sorıımlu Kuıul l-ii,clerintien.r,e Denetiın gö.erlil.,i;;;;;. i;;;;r; üi' *;l Banka hesapnuınaralanna 

-r'aPıIan Yarclımların SorunıIJ'Kıırııı İİy*ie,,;n;n l',.i i.,;riri',, i.ı,'i.ı, ,.yo yedisinetıidiktc ödenıe yapıIuıasını belinilen t.,ll.ıİ*n-*nİu..ka,rpony, çcıçevesiıtie açıian bankalıesap ı-ıumaralarına yapılacak yarcİınİann ı.ou,,i'.,ıiı**yerek. avnca İletişiı.ı Şirketlerinintahsis cdeceği söz koıııısu **roj ü-,otı*** ı.rp.i,ir*r neiıcesiniı Vaiiliğinıize bilrlirilmesiıi.İIgili Banka Şııbe H'ıuatrı,igıır,ı*n 
-rİ. -"'İi*,ış;,n 

şirketleriııdcn rica ederirn.

.qhn:eı ÖNAL
Vali a.

\:'ıli Yardımcısı

DAĞ|TiL,I:

i!G|L| pANKA şutsE ivlü DtjR i-üĞ LrNE
ILcILt ILETİŞi\4 ŞİRKE l.t.L]RİNE
soRUı\.{LU Kt rR U L Ü YELERİ^- [
Sn: Fatih DEMİRTAŞ
(DENETÇİ)
Sn: Gökçe KESMEN
(DENETÇI)

'Bu belge elekıronik imzalıdır, jnızalı sureıinin aslıni cörmek için lıttps:,.,,,wıvıı,.e-icisleri.gov.trıEvnkDogrulamaadresinegirerek(tikcAi]-İARa*y-F..:bcci6-8ıİuiı-i,;pıtp,-.rj-j 
ko<İunuvazınız.

Bnilkılar CaJdesi N0; I 4 Kaı:ü(ı\/l5ltnbill
l dleıOn No: (2 l !)2{j {.l 6(» l:aks No; ( 2 l ]]].l] 4,} (ı?
c_lhsta: dğ[el!lcrlaishnhuldcmcuç!.,u,u.u. l,ı...i ,rcrrri: ltıpİtla!§l§lalbglcğJİ

. Bil8j içilı: COkçc KESNiEN
\.tRI H^ZIRLAlVl^ vı: roNı,(şıtrıtexi
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