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Il Genel Meclis Bagkam segimi igin gizli oylama sonucunda yaprlan tasnifte; Safet URESiN'in l0 oy, Aptullah MUTLUER,in g
oy, Nihat SAGLAM'm 5 oy, HazelyoLGiDEN'in I oy aldigriespit edildi.
QoEunluEu saElaYan; Safet URESN'in il Genel Meclisi Ba$kam segilmesine r.oygokluEuyla, karur rr.rildi.

ii Genei Meciisi Birinci Baqkan Vekili segimi igin gizli oylama sonucunda yaprlan tasnifte; oylama igin da[rtrl an 24 adet oy
pusulasmdan 23 adedinin kullamldrEt, Kenan qiffqi'nin 13 oy, $ahin ARSLAN'm 1 oy, Regat $iikdi SAKA'mn 6 oy, Nihat
SAGLAIT'f'rn 1 oy aldrfr, 2 olun boq kullantidrgr, 1 iiyenin oylamaya katrlmadr[r tespit edildi. Qogunlulu saflayan; Kenan
QiFTQi'nin il Genel Meclisi Birinci Vekili segilmesine "oygokluguyla'i karar verildi ^

il Genel Meclisi ikinci Bagkan Vekili segimi igin gizli oylama sonucunda yaprlan tasnifte; oylama igin dafirtrl nt 24 adet oy
pusulasrndart 23 adedinin kullanrldrlr, Sibel QNAR'rn 14 oy, Adnan 62 'ttn 6 oy, Giirkan UMUT'un Z oy, Vetrmet Giilai-
F'RKOL'un 2 oy aldr[r ve 1 iiyenin oylamaya katrlmadrlr tespit edildi. Qolunlugu saflayan; Sibel QiNAR"tr it Genel Meelisi
ikinci Ba$kan Vekili segilmesine ..oygokluEuyla" karar verildi.

il Genel Meclisi Asrl K6tip Uye segimi igin gizli oylama s.onucunda yaprlan tasnifte; Seyhan DELiOGLU,nun 15 oy, Okay
$ERAN'rn 14 oy, Serdar DURA'nrn 9 oy ve Hazel YOLGiDEN'in 6 oy aldr[r, I tiyenin oylamaya katrlmadr[r tespit edildi.
QoEunluEu saElayan; Seyhan DELIOGLU ve Okay $ERAN'rn Asrl Katip Uye segilmesine "oyqokluguyla" karar tlrildi.

il Genel Meclisi Yedek Kdtip Uye segimi igin gizli oylama sonucunda yaprlan tasnifte; oylama igin da[rtrlan 24 adet oy
pusulasrndart23 adedinin kullanrldr$r, Mehmet Giilay ERKOL'un 17 oy, Giirkan UMUT'un 17 oy, Nihat SnGlaU,rn 6 oy,
Ceyhun ALKAN'rn 6 oy aldrgr,.l iiyenin oylamaya katrlmadrlr tespit edildi. Qo[unlugu sallayan; Mehmet Gtilay ERKOL ve
Giirkan UMUT'un Yedek K6tip Uye segilmesine.,oyQokluEuylai, karar verildi.

il Enciimen Uyeli[i seqimi iqin eizli oylama sonucunda yaprlan tasnifte; 23 ot, kulla,mlcl,rfu ve ovlannrn trjmrjniin secerli nl4-,r6rr
tespit edildi. Bora TERZi'nin 16 (onaltr), Giirk-an I-IMI-rr i. $anitt ARSLAN"; t i";ikt,?;itoiaffii.{';i i}i-a1, ;d;;
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il Genel Meclisi ihtisas Komisyonlarmrn; 1- imar ve Bayrndrrhk Komisyonu, 2- Plart ve Biitge Komisyonu, 3- E[itim, Kiilt1ir ve
Sosyal Hizmetleri Komisyonu, 4- Qevre ve Salhk Komisyonu, 5- Genglik ve Spor Komisyonu, 6- igigleri ve Qegitli igler
Komisyonu, T- Turizm Komisyonu, 8- Tanm ve Hayvancrhk Komisyonu, 9- Avrupa Birligi ve Uluslararasr iligkiler Komisyonu,
10- il Ozel idareleri Projelerini izleme Komisyonu, 11- Grlletler ve Su Uriinleri Komisyoiu, 12- Meclis ve Enctimen Kararlannr
izleme Komisyonu, 13- Aile Qocuk ve Engelliler Komisyonu, 14- Alt Yapr Hizmetleri Komisyonu olarak teqekki.il etmesi, imar ve
Bayrndrrhk Komisyonu ile Plan ve Bi.itge Komisyonu'nvrt 7. (yedi) kigiden, Efitim, Kiiltiir ve Sosyal Hizmetleri Komisyonu,
Qewe ve Saghk Komisyonu, Genglik ve Spor Komisyonu, igiqleri ve Qegitli igler Komisyonu, Turizm Komisyonu, Talm ve
Hayvancrhk Komisyonu, Avrupa Birlili ve Uluslararasr iliqkiler Komisyonu, il Ozel idareleri Projelerini izleme Komisyonu,
Gdletler ve Su Urtinleri Komisyonu, Meclis ve Enctimen Kararlanm izleme Komisyonu, Aile Qocuk ve Engelliler Komisyonu ile
Ait Yapr Hizmetieri Komisyonunun 5 (beg) kigicien oiuqmasr "oybirtifiyle" kabul edilerek, komisyon iiyelerinin isimlerinin
belirlenmesine gegildi. Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin oranlama cetueline g<ire grup baqkanlarr tarafindan adaylar
bildirildi.

innaR vB naytNnmr-rr rouisyoNu'Nn:
l- Okay $ERAN
2- Yeqim ciRGiN
3- Sevhan DELIOGLU
4- Mehmet Giilay
5- Serdar DURA
6- Adnan 62
7- Ertugrul KoQ'un segilmesi, yaprlan oylamada "oybirlifiyle" kabul edildi.

l- Bora TERZI
2- Gtircan KIRIM
3- Qetin SiNiroGt-u
4- Safet URPSIN
5- Reqat $iikrii SAKA
6- Ceyhun ALKAN
7- Sadrk AYKANAT'rn segilmesi, yaprlan oylamada "oybirlifiyle" kabul edildi.

2- Ve<iat DAL
3- Sibel QNAR
4- NihAt SAGLAM
5- ibrahim AKTEN'in

+cr-tct uu.

nGirinn. rfi,rUn

ilmesi lan lamada " le" kabul edildi.



v
l-' Cavit QA

K KOMISY
YAN

2- Kenan QiFTQi
3- Giircan KIRIM
4- HazeIYOLGiDEN
5- ibrahim AKTEN'in segilmesi, yaprlan oylamada "oybirlifiyle" kabul edildi.
GENCLiK VE SPOR KOMISYONU'NA:
1- Qetin $NIKOGLU
2- Mehmet Giilay ERKOL
3- Vedat DAL
4- Nihat SAGLAM

!- Ertu!ruIKoQ'un segilmesi, yaprlan oylamada "oybirlifiyle" kabul edildi.
icisr-nRi vn cn sirr,i isr,nR rovrisyoNu, N.q.:
1- Sibel QINAR
2- Seyhan DELIOGLU
3- Giirkan UMUT
4- HazeIYOLGiDEN
5- ibrahim AKTEN'in segilmesi, yaprlan oylamada "oybirlifiyle" kabul edildi.
TURiZM KOMiSYONU'NA:
1- Abdullah MUTLUER
2- Okay $ERAN
3- Qetin $NIKOGLU
4- Reqat $iikrii SAKA
5- ibrahim AKTEN'in segilmesi, yaprlan oylamada "oybirliSiyle" kabul edildi.
TARIM VE HAYVANCILIK KOMISYONU'NA :
1- Vedat DAL
2- Aptullah MUTLUER
3- Giircan KIRIM
4- Regat $tikrii SAKA
5- Ertu!ruI KOQ'un sepilmesi, yaprlan oylamada "ovbirliEivle" kabul edildi.
rr.r vlpr sizMurrb +
1- Kenan QiFTQi
2- Safet URESN
3- Sibel QiNAR
4- NihAt SAGLAM
5- Sadrk AYKANAT'In
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lan o ada " le" kabul edildi.



1- Cavit QAGLAYAN
2- Seyhan DELIOGLU
3- Qetin giNiKocLU
4- Ceyhun ALKAN
5- Sadrk AYKANAT'm segilmesi, yaprlan oylamada "oybirlifiyleo'kabul edildi
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5-

Seyirari DELIOGLU
Giirkan UMUT
Ceyhtur ALKAN
Sadrk AYKANAT'In segilmesi, yaprlan oylamada ..oybirlifiyle" kabul edildi.

LE SU LERi YON
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5-

Kenan QIFTQ
Vedat DAL
Okay $ERAN
Serdar DURA
ibrahim AKTEN'in segilmesi, yaprlan oylamada "oybirlifiyle" kabul edildi.

KOM
1-
1

3-
4-
5-

Giirkan UMUT
Gtircan KIRIM
AdnanOZ
ibrahim AKTEN'in segilmesi, yaprlan oylamada ,.oybirli[iyle,, kabul edildi.

I- JAIET UKbSIN
2- sibel QINAR
3- Gtircan KIRIM
4- HazeIYOLGiDEN
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,a5- Sadrk AYKANAT'rn segilmesi, yaprlan ovlamada ..

" kabul edildi.



5302 Sayrh il Ozel idaresi Kanunu'nun lO.maddesi (L) bendi
Ydnetmeli[in 13. maddesi ve gegici 2. maddesi gerelince, il
pozisyonunda gahgmakta olan Daran Eytip OZDiREKqi,nin,

ve il ozel idareleri Norm Kadro ilke ve Standartlanna iliqkin
Ozel idaresi emrinde siirekli iggi kadrosunda, Biiro Gdrevlisi
14/03/2016tarihinden itibaren emeklili[e aynlmasmdan dolayr

kadrosunun iptal edilmesine, " oybirlifiyle" karar verildi.

ilimiz Liileburgaz ilgesi oklah kdyiine igme suyu saflayan derin sondaj kuyusundan ahnan su miktann rn azalmasrnedeniyle, idare
j:Fr1*ITSI*t::3 haznlanart inceleme raporuna.istinaden, oklah Kciyiine yeni igme suyu sondaj kuyusu agrlmasma, igin 2016
rh il Ozel idaresi Yatrnm ve Qah$ma Programrna ilave edilmesine, "oylirfigivle,, karar verildi-

ilimiz Ltileburgaz ilgesi Gtindogdu Mahallesi 4gl
(otaokul) yaprlmak ve kullamlmak i2ere Milli

Ada I22 parsel numarah 6.475,12 m2 lik
E[itim Bakanh[r (Temel E[itim Genel

tagrnmazm, tizerine temel elitim okulu
Mtidiirliigii) adma tahsis edilmesine,

"oybirliEivle" karar verildi.

Krrklareli-Asrlbeyli kriy yolunun; geliqmeye agrk b<ilge
geldilinden can ve mal gi.ivenligini etkilemesi nedeniyle.
asfalt kaplama yaprlmasr iqinin 2016 yth il Ozel idaresi
verildi.

iizerinde olmasr, sathi kaplama olan
gtivenli trafik akr;rnrn sallayabilmek

Yatrrm ve Qahgma Programrna ilave

yolda agrr bozulmalar meydana
amacry,la bahsekonu 5rolun srcak
edilmesine, "oybirlifiyle" karar

06/04120t6 Genglik ve Spor Komisyonu tarafindan hazrlanan raponrn kabuliine, raporda belirtildigi drzere, igigleri BakanlSr Mahalli idareler
Genel Miidiirliigiinden ve mtimkiin ise Sayrqtay Bagkanhlrndan Amat<ii Spor Kuliiplerine nakdi yardrmrn yaprilp yaprlamayacalr

l::}-]:* q".^*l-1ttt-ul_i1l,v-tt"" lz3l,Idare 
Btitsesinde. karsrhlr 

5onmat eurtt il" Genelik sior ir v"hiiii"i"ir"-amat6r spor
faaliyetleri ve amat0r sporculann desteklenmesi maksadr ile nakit bir bedelin aktanimasr hususunun degerlendirilmesine,
" oybirliEiyle" karar verildi.

06/04t2016 ilimiz Vize ilgesi Pazarh k<iyiinde bulunan, 1990 yrhnda e[itim ve olretime kapatrlan ilk<igretim okulunun pazaflr K6yii
Muhtarhlrnca gok amagh sosyal tesis olarak kullamlabilmesi igin il Milli Egitim Mtid-tirhi[tince pazarhKoyii Muhtarl[rna tahsis
edilmesi hakkrndaki Efitim, Ktiltiir ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafindan hanrlaniraporun kabuliine, rapora ilave olarak,

)::_I::::?ifi?ij:::ii1.Il ]Iifa hakkrna iliekin yasal engelin kaldrnldrlrna dair mikeme karan alndrktan sonra, kciy. svrlle, AvJ

muhtarh[rmn il Ozel idaresine binanrn bakrm ve onanmr iqin miiracaat etmesi ve konunun Meolis stixdemine selmesi <trnrnrrrndqir A-^r il-- - : rr ' 6-v-_vrr va1-'ti'iiwiuqIl Ozel idaresi Yattnm ve Qahqma Programrna alnmasr hususunun a"g.rl""diJr;JGJ;;;;##;'1ffi

Ilimiz Liileburgaz llgesi, Hamitabat k<iyti kdy yerleqik alanmn yeniden edilmesi talebinin incel
Bayrndrrhk Komi na havale edilmesine- " birlifiivle" karar verildi.



07t04t20r6 97 Ilimiz Pmarhisar ilgesi, Tozakh k<iyii k<iy yerlegik alanmm yeniden tespit edilmesi talebinin incelenmek izere imar ve Bayrndrrlk
Komisyonuna havale edilmesine, " oybi4i[iyle" karar verildi.
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07t04t2016 98 ilimiz Prnarhisar ilgesi, Qayrrdere k<iyti kciy yerlegik alamrun yeniden tespit edilmesi talebinin incelenmek izere imar ve
Bayrndrrhk Komisyonuna havale edilmesine, " oybirlifiyle" karar verildi.

07t04/2016 99 rlimiz vize ilgesi, Akpmar koy yerlegik alammn yeniden tespit ediimesi
Komisyonuna havale edilmesine, " oybirlifiyle" karar verildi.

taiebinin incelenmek tizere imar ve Bavrndrrhk

07/04t2016 100 Ilimiz Liileburgaz ilgesi Alacaollu Kdyii, 2866 parsel numaralt ve 6830,00 -2 ytizrilgtimlii taqrnmaz uzerinde "Qocuk Bahgesi ve
Oyun Alam " amach l/5000 dlgekli Nazrm imar Planr ve 1i1000 cilsekli l-Irrgr-rlama- imar Plaru vaorlmasr teklifinin incelenmek
.. + __-__- 

_-_r___-__-_ro_-__::__ ___
uzere lmar ve uaymdlrltK l(oqlrsyonuna havale edrlmesrne, "oybirlifiyle" karar verildi.

07t04t20r6 101 ILimiz Liileburgaz ilgesi Krrrkktiy K<iyii, 1672, 1673, 1667 ve 1664 parsel numarah taqrnmazlar (Toplamda
yiizcilgiimlti alan) tizerinde "Tanm ve Hayvancrhk Tesis Alam " amagh 1/5000 <ilgekli Nazrm imar Plam ve
Uygulama imar Plam yaptlmasr teklifinin incelenmek :drzere imar ve Bayrndrrhk Komisyonuna havale edilmesine,
karar verildi.

40.225,00 m2

1/1000 <ilgekli

"oybirlifiyle"

07t04lzol6 102 llimiz Liileburgaz ilgesi Oklair kciyiinde miiikiyeti k<iy tiizei kigili[inde buiunan 980 parselde yer alan taqnmaz igerisindeki
caminin restorasyon projelerinin hazrlannast ve uygulama projelerinin inqaatrmn idaremiz tarafindan yaptrnlmasr igin, 2863
Sayrh Ktiltiir ve Tabiat Varhklan Koruma Kanuna g<ire projelerinin il Ozel idaresi tarafindan gergekleqtirilmesinde ihtiyag
duyulan cidenelin, emanet hesapta biriken Taqrnmaz Kiiltiir Varhklan Katkr Payr hesabmdan kargrlanmasr talebinin incelenmek
iizere Plan ve Biitce Komi havale edilmesine, " oybirlifiiyle" karar verildi

07/04t2016 103 Ilimiz Merkez Ilgede bulunan Avcrlar ve Attcrlar Kultibii igin Merkez ilgede Atrg Poligonu yaprlmasr hakkrndaki yaz:irr cinergenin
incelenmek ve ayrl rapor hazrrlanmak ijzere Plan ve Btitge Komisyonu ile Genglik ve Spor Komisyonuna havalesine,
" oybirliEiyle" kar4l verildi.

07/04/2016 104 Krrklareli ili Merkez Karakog_ Kdyii, 1 05 ada, 37 parsel numarah ve 412,00 m2 ynzllqiimlii taqrnm az izerinde "sosyal ve Ktiltiirel
Tesis Alant" amagh l/5000 Olgekli ilave Nazrm imar Plam ve "Yurt Alam" 1/1000 Olgekli ilave Uygulama imar Plam yaprlmasr
teklifinin incelenmek tizere "imar ve Baymdrrhk Komisyonuna" havale edilmesine, "oybirlifiyle" karar verildi.

0710412016 105 Il Ozel Idaresi Su ve Kanal Hizmetleri Miidiirliigiince yaprlmasr planlanan gahqmalar igin gerekli ridenek talebi hakkr
Btitge Komisyonu tarafindan hazrlanan raporun kabuliine, raporda belirtildigi gibi, Krrklareli il Ozel idaresi biitqesi
oerceklesrniq we oercelrlesrneci helrlenen hir oclir nlmorlrdr inin foL-il. ro^n-rlo l.oli,+ilo- 2 <nn frnn nn TT /LzT-\\rD-^I-^^_-Y^^^^Y ' - E,-^].- uvrurrrvrl J.Jvv.vvvrvw. I L\Ny Y

biitgeden kargrlanamayaca$r anlaqrldr[rndan, Qevre ve $ehircilik Bakanhfmm, Kalkrnma Bakanhsr'mn, iiyesi bul
Bankast'mn fonlanndan yararlarulmasr maksadryla idare tarafindan ortak projeler geliqtirilerek, arrtma tesislerinin

a krsmen hibe usulii ile vanrlmasr urlmasr icin ilsili kurul mtiracaat edilmesine, " oybirliEiyle"
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IZ LureDurgz, BaDaesKl, tsehhvankdy ve Demirkciy ilgelerine baph kciylerin griplerinin toplanabilmesi igin yrllk 3.362.436,g0-
TL tidenek talebine iligkin Plan ve Btitge Komisyonu tarafindan haznlanan.aporun kabultine, raporda UetirtitCigi gibi Krrklareli ilOzel idaresi biitgesinde $u an igin gergekleqmig ve gergeklegmesi bekienen bir gelir olmadrlr igin belirtilen <idenefin
kargrlanamayacapr anlaqrldr$rndan, Qevre $ehircilik Bakanhlr tarafindan koylerdeki g<iplerin toplanmasr igin tahsisli bir 6denek
gtinderilmesi veya ilerleyen aylarda idarenin gelirlerinde tahmin edilenin iizerinde bir artrg olmasr durumunda gergeklegtirilmek
izete Ilimiz Liileburgaz, Babaeski, Pehlivankiiy ve Demirk0y ilgelerine balh kdylerin goplerinin toplanmasr-iginin i0t6 yi,r
Yatrrrm ve Q4hgma Programma ilave edilmesine, "oybirliEivle" karar verildi.

111*tr.Y:tkez 
Ilge stntrlannda Aysu trpe1ji San. r,e Tic. A.$. tarafindan 2 ad,et daha Riizgar Tiirbini yapilmasi igin iiave ii5000

ul9eKll Nzvrm lmar Plant ve l/1000 Olgekli Uygulama Imar Plam yaprlmasr hakkrnda Qevre ve Sa!1k Komisyonu tarafindan

lTTlT.?n*t1p-o-ry.:.9!**' t3go{u- belirtildigi gibi, yiiksek koruma onceliline sahip olan Malara igin Krrklareli eevre ve
$ehircilik it l'tuamttlri Tabiat Varhklan Koruma Kurulundan ve QED Yonetmelifi ile ilgili Danrqtay karan hakkrnda Qevre ve
$ehircilik il MiidtirliiEtinden ahnacak gririillerin dosyasma ilave edilmesine, "oybirliEiyle" karar verildi.

07t04/2016

lmar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan hazrlanan raponrn kabuliine, IlimizMerkez ilge srmrlannda Aysu Enerji San. ve Tic.
A.$' tarafindan2 adet daha Riizsa-r Ttrbini vanrlma-sr icin ilave 115000 dlcekli Nazrnr ir.-e!" plo,.', ,.re 1l"tooo Al-^r-!; rr-.-.,r^---
i,--_ hl - ,u^, __-l -* _ , raur vw r/rvvv vtyvArr \JlBur4rrra
Imar Planr yaptlmasma, 16 Kabul, 3 Red (Giircan KIRIM, Giirkan UMUT, Mehmet Giilay ERKOL) ve t qekimser (gahin
ARSLAN) oy alarak "oyqoklufuyla" karar verildi.

Imar ve Bayrndrrhk Komisyonu tarafindan haztlanan raporun kabuliine, ilimiz Demirkoy ilgesi Hamdibey K6yti I02 ada, 3g
parsel numaralt 8.849,00 m2 ytiztilgiimlti tagrnmaz tizerinde turizm tesisi yaprlmasr igin-"Turizm Tesis Alanr" amagl 1/5000
Olgekli Nazrm imar Planr ve lil000 Olgekli Uygulama imar Plamrun onaylanmasrna, ,,oybirlipiyle,, karar verildi.

Siit fiyatlanmn dtqmesinden dolayr siit iireticilerinin ma$dur oldulu ve goziim yollanmn araqtrrlmasr hakkrnda Tarrm ve

Il?",*:ttk Komisyonu tarafindan lazllanan .?pgyn 
\abuhli:re, rapoida belinilen hususlarrn de[erlendirilmesi amaciyla rapor.dn

ll Grda Tanm ve Hayvancrh\ MiidiirliiEiine gonderilmesine, "ovbirliEivle" karar verildi.

il Ozel idaresi tarafindan *"erilmi$ olan ilimizCeki tanmsal depo r'.ihsatlarinin airiaci,Ji;r1da kuiianrirp kuiiam
araqtrma yaprlmast hakkrnda igigleri ve Qegitli iqler Komisyonu tarafindan hazrlanan raporun kabuliine,
verildi.
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Yaz]dt dnergenin kabultine; dnerge doSrultusunda ilimiz Vize ilgesi Evrenli kciyii kanalizasyon ve dofal antma yaprm iqinin 2016
yrlr yatrnm ve gahqma programma ilave edilmesine, 2016 yfu Btitgesinde Ewenli k6yii parte tag yaprm igi igin uy"t* 35.000,00-
TL cidene[in aym kdytin kanalizasyon yaplm iqinde kullamlmak izere tahsis degiqikiiginin yaprimasma,-"oy-birli[iyle,'karar
verildi.



io lA a tar.ra z la
tru( Arraooru Llseslnln ransryonu lle brlrkte 2016-20T7 e$itim-<ifretim yrhnda kademeli

kapatrlmasr ve kapatrlan okulun mevcut olrencilerinin Babaesh inrkg Mesleki Teknik Anadolu Lisesine ve Biligim Teknolojileri
Bciltimiiniin de Babaeski Krz Meslek Lisesine nakledilmelerine yonelik gahgmalann aragtrnlmasr hususundaki yazir <inergeninincelemek iizere EEitim, Kiilttir, ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havale edilmesine, "oybirligirl"" k** u..ildi.

ilimiz Prnarhisar ilgesine balh Evciler, Kurudere, islambeyli Kciylerine, il Genel Meclisini n 2711112015 tarih ve 2g6 sayrh karanile Sosyal Amagh Tesis yaprmr i$i igin tahsis edilen ridenetlerin 
-gitlikl"re 

gdnderilecek yardrmlar tertibinden grkanlarak, k6ylere
Yardlm mahiYetinde deEerlendirilmesi igin biitgenin Kdylere Yardrm tertibine aktarrlmasrna, "oybirligirl." k-* u"rildi.

il:*:- rr:-^ rr^r-.:--1- irr-.:v ntLtttLttL v LLtr I\LdLuri( rrKogreum uKulu ogrencllenrun spor malzemesi ihtiyaglannrn karqrlanmasr igin 5.000-TL nakdi yardrm
talebinin, il Enctimeni tarafindan delerlendirilmesi g.r"k"r, bir konu olmasr nedeniyle, ialebin idare tarafinaun irr""renmesine,
" oybirliEiyle" karar verildi.

08t04/2016 tt4
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