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ULIIBEy

KAyııe«aırrıĞı

y_".vtırtırde banşın ve
huzurun sembolü islam Dininin ik büyiık bayramından
birisi
Bayramına ve Hac ibadetinin ıra eaiıaigı uu-mtıtu."t
uv" ,ıaşJuttun
o,
sevinç ve mutluluk duyuyoruz.

, Kurban
olan --

t *

Bizler büyü bir geçmişe
ktık]ıj bir- medeniyete sahip bir millet olarak; gerek
,ve
mensubu bulunduğumuz din gerekse
sahip oldugumui medeniyet
;il*o"
banşın, huzur ve istikrann kaynağı olmaya d;;;;;ğ,

'd;,

ışte böyle büytü bir milletin evlatlan olarak başta
yakın akraba olmak iizere,
-t
-uu'grr"ı
şehit
yakını ve gazlleimiz, komşulanmız, yaşlılanmı|
u.oll".,r,
kimsesizlerimiz aa
günlerin mutluluk ve seüncinden nasibini
alsın j,v.
üzere güer yiiale büviikleri mjzi ziyaret etmeli
ellerini <ıpmeli, kuçlıkie.irırı ,Jg, ı"
kucaklamalı, bayramlann tebrik etmjiyiz.

h.rliı.ni.;ffi#;;;"r|u!,l."ı'

Bununla birlikte, 15 Temmuz'da milletimizi birbirine
düşüriıp vatanıınıa btilmek
isteYenlere karŞı gösterdiğ,i onurlu duruşla
ş"ır"o"İ" rı"ş* vatan evlatlannı rahmet ve
kahraman gazilerimizj ae
Tip:tı:,
.ıılı«aıa y; .dry;*- Yilıreklere ateş dii§iıüren, bir,ik ve
dirliğmizi zedeleyen terörü bir kez danu
l-"tİiyoruİ

-'-"

vatanımrzn müdafaası için her tıirlu fedakdrlığı göze
alan.canrru vererek şehiı duşen
asker ve polislerimizin mek6n1.11 cenıet olsun,
un u,iui |-ıı"rimizden de Allah razı olsun.
Heı zaınan olduğu gibi şehit ailetenmiz r" g-iı.";İ,
u; İlı.ı"ıyı" birlikteyiz, beraberiz, bu
müstesna bayramın kıymetli vatan evlatlanıiızın
hanelerine d. ,.rinç ,. ,"iıJit gJor."riri
temenni ediyorum.

Bu vesileyle aüz m|lletimizin ve tilm İslam Aleminin mübarek
kurban Bayramını
kutluyor, kamu kurum ve kuruluşlanmızda görev
yuprn
sevdikleriyle bilikte giizel bir bayram geçi#esini'd;fir;.;'ıı, çalışan,anmızın ailelerı ve
kalbi duygularımla Kurban
Bayramıruzı tebrik ediyorum.
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Kamu Kurum Ve KURULUŞLARI
+Bu belge
elektronik imzalıdır- imzalı suretirun
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