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KARAR 

 
            Belediye Başkanı Dr.Hakan Can YILMAZ Başkanlığında 07.07.2015 günü saat:15.00 da toplanan 

Belediye Encümenine Yazı İşleri Müdürü Muharrem KANAR katılmadı. Diğer tüm üyelerin katılımı ile 

gündemde bulunan konuların görüşülmesine başlandı. 

   MADDE 61: 29.06.2015 tarihi Gelir Şefi Zafer TEKİN imzalı müzekkere. İlgi müzekkere ile, mülkiyeti ve 

kullanımı Bozcaada Belediye Başkanlığı’na ait ilçemiz sınırları içerisinde bulunan çeşitli şahıs ve şirketlerin 

kirası altındaki işyeri vasıflı taşınmazlardan 1 yıllık kira mukavelesi dolan taşınmazlara ilişkin liste sunularak, 

mukavelesi dolan taşınmazların akıbetinin belirlenmesi istenmektedir. 

       

        
Adı Soyadı Adresi Kir.Baş. Süresi Kir.Bit. Ay.Kirası Açıklamalar 

Lütfi YETİŞ Ahşap Büfe 
/Köfteci 

01.07.2014 1 Yıl 30.06.2015 140,00 TL. 10 yıllık süresi dolmuş 
olup,borcu bulunmamaktadır. 

Polente 

Tur.Nak.Tic 

İskele 

Cad.Küçük 
Dükkan 

01.07.2014 1 Yıl 30.06.2015 330,00 TL. 10 yıllık süresi dolmuş 

olup,borcu bulunmamaktadır 

Mehmet Fehmi 

AKAY 

Kurtuluş Otel 

Küçük Cami 

01.07.2014 1 Yıl 30.06.2015 550,00 TL. 3 yıllık süresi dolmuş olup,borcu 

bulunmamaktadır 

Berke İnş. Yeni San.Sit. B 
1 No.lu  

01.07.2014 1 Yıl 01.07.2015 867,00 TL. 10 yıllık süresi dolmuş olup, 
taksitlendirmeden ve aylık 

kiradan borcu bulunmamaktadır. 

Zekeriya 
TEZCAN(4864) 

Yeni San.Sit. B 
6 No.lu 

01.07.2014 1 Yıl 01.07.2015 867,00 TL. 10 yıllık süresi dolmuş olup 
2015 yılından 6 aylık 5.400,00 

TL.kira borcu bulunmaktadır. 

Mustafa GEREN Yeni San.Sit. A 

4 No.lu 

01.07.2014 1 Yıl 01.07.2015 867,00 TL. 10 yıllık süresi dolmuş 

olup,borcu bulunmamaktadır 

Bozcaada Polente 

Yapı dek Salih 

BULUT 

Yeni San.Sit. A 

2 No.lu 

01.07.2014 1Yıl 01.07.2015 867,00 TL. 10 yıllık süresi dolmuş 

olup,borçlarla ilgili taksit.2 

taksidi ve 2015 yılından 3 aylık 
kşra bedeli olarak 4.320,00 

TL.borcu bulunmaktadır. 

Kadir Cemil 

IŞILDAK 

Yeni San.Sit.B 

3 No.lu 

01.07.2014 1 Yıl 01.07.2015 437,00 TL. 10 yıllık süresi dolmuş 

olup,taksitlendirmeden borcu 
yoktur.6 aylık toplam 2.750,00 

TL.borcu bulunmaktadır. 

Lider Hırdavat Yeni San.Sit.B 
4 No.lu 

01.07.2014 1 Yıl 01.07.2015 437,00 TL. 10 yıl.süresi dolmuş olup,borcu 
yoktur. 

Nusrettin İNCİ Yeni San.Sit.B 

4 No.lu 

01.07.2014 1 Yıl 01.07.2015 437,00 TL. 10 yıl süresi dolmuş 

olup,taks.borcu yoktur.2 aylık 

900,00 TL.borcu bulunmaktadır. 

İdeal İnş.Tur.Müd. Yeni san.sit. 01.07.2014 1 yıl 01.07.2015 437,00 TL. Tahliye için avukata 

gönderilmiştir. 

Serdar GÜNER Yeni san.Sit.A 
1 No.lu 

01.07.2014 1 Yıl 01.07.2015 867,00 TL. 10 Yıllık süresi dolmuş 
olup,5.400,00 TL.kira borcu 

bulunmaktadır. 

 

       Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Mülkiyeti ve kullanımı Belediye Başkanlığımıza ait ilçemiz 

sınırları içerisinde bulunan yukarıdaki tabloda  isimleri belirtilen ;borcu olan kiracıların borçlarını ödedikten 

sonra konunun değerlendirilerek, borçlarını ödemeyen kiracıların mukavelelerinin feshine ,borcu bulunmayan 

kiracıların kira artışlarının Yeniden Değerlendirme Oranında (10.11) artışına, artışı kabul eden kiracıların kira 

mukavelerinin 1 yıl uzatılmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

   MADDE 62 : Bozcaada Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 07.07.2015 tarih 2015/365 sayılı 

yazıları.İlgi yazı ile, Bozcaada İlçe Trafik Komisyonu’nun 08.04.2015 tarih ve 2015/1 sayılı toplantısında alınan 

ve İl Trafik Komisyonu’nun 30.04.2015 tarih ve 2015/36 sayılı toplantısında onaylanan kararlar gereğince; ilçe 

merkezinin 08.06.2015-14.09.2015 tarihleri arasında araç trafiğine kapatıldığı ,bu sebeple muhtemel sıkıntıların 

bertaraf edilmesi için yeni otoparklar tahsis edilmesinin zorunlu bir hal olduğu belirtilerek, bu amaç 

doğrultusunda ;ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi Bademlik yanı 188 ada 138 parsel üzerinde devletin hüküm ve  

 

 



 

 

tasarrufu altında bulunan taşınmazda ( taş ocağı kısmı 3200 m2’lik alanda) otopark düzenleme çalışmaları 

kapsamında ihtiyaç duyulan kepçe ve dozerle arazi zemin düzenleme ve 3200 m2’lik alana kilit taşı döşenmesi 

işinin işçilik bedellerinin Başkanlığımız tarafından karşılanarak, İlçe ve İl Trafik Komisyon kararlarının 

uygulanabilirliğinin sağlanması istenmektedir. 

                     Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; İl Trafik Komisyonu’nun 30.04.2015 tarih ve 

2015/36 sayılı toplantısında onaylanan kararlar gereğince; ilçe merkezinin 08.06.2015-14.09.2015 tarihleri 

arasında araç trafiğine kapatılması ve zorunlu otopark ihtiyacı doğması sebebi ile,Bozcaada Kaymakamlığı’nın 

ilgi yazısında istenen , ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi Bademlik yanı 188 ada 138 parsel üzerinde devletin 

hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazda ( taş ocağı kısmı 3200 m2’lik alanda) otopark düzenleme 

çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulan kepçe ve dozerle arazi zemin düzenleme ve 3200 m2’lik alana kilit taşı 

döşenmesi işinin işçilik bedellerinin Belediye Başkanlığımız tarafından karşılanması taleplerinin uygunluğuna 

oy birliği ile karar verildi. 

 

    MADDE 63 : 23.06.2015 tarihli Belediye Mimarı Selçen KANDEMİR imzalı müzekkere.805 sayılı Zekeriya 

TEZCAN imzalı dilekçe. İlgi müzekkere ile, ilçemiz Alaybey Mahallesi, Boruzan Sokak 506 ada 12 parsel 

1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planına esas yola terkinin mevcut olduğu belirtilerek,3194 Sayılı İmar 

Kanununun 15. Ve 16.maddeleri gereğince; Encümen kararının alınması istenmektedir. 

                  Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; İlgi dilekçe ve eki dosyada yapılan incelemede; 

ilçemiz Alaybey Mahallesi, Boruzan Sokak 506 ada 12 parselin ,3194 Sayılı İmar Kanununun 15. Ve 

16.maddeleri gereğince; yola terk işleminin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

 

  MADDE 64 : 23.06.2015 tarihli Belediye Mimarı Selçen KANDEMİR imzalı müzekkere.16.06.2015 tarihli 

yapı tatil zaptı.İlgi müzekkere ile, ilçemiz Alaybey Mahallesi Tekirbahçe Mevkii 606 ada 27 parselde bulunan 

mülkiyeti Fatih BÜYÜK’e ait taşınmazdaki duvarın 3194 Sayılı İmar Kanununun 32.maddesi gereğince; yapı 

tatil zaptı düzenlenerek mühürlendiği, yerinde yapılan kontrollerde 606  ada 27 parseldeki taşınmazda Fatih 

BÜYÜK tarafından 8,40m + 17,50 m + 4 m uzunluğunda 30 cm genişliğinde 60 cm yüksekliğinde taş duvar 

örüldüğünün tespit edildiği belirtilmiştir. Yine ilgi müzekkerede; Resmi Gazetenin 28 Nisan 2012 tarih ve 

28277 sayılı tebliğinde belirtilen mimarlık ve mühendislik hizmetleri 1.sınıf A Grubu yapı yapılarından 

olduğu,606  ada 27 parselin 1/10000 ölçekli sit haritasında 3.derece arkeolojik sit alanında yer aldığı ,606 ada 27 

parseldeki uygulamanın özel kanunlar ile belirlenmiş özel mimar  rejimine tabi bir alanda yapılmış olması 

,ruhsatsız olarak yapılmış olması nedeniyle 3194 Sayılı İmar Kanunun 42.maddesinin 1. ve 2. Fıkrasında 

belirtildiği üzere izinsiz yapı sahipleri tarafından idari para cezası olan 748,58 TL.nin Belediye Encümenince 

verilmesi istenmektedir. 

                   Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Alaybey Mahallesi Tekirbahçe Mevkii 606 ada 27 

parselde bulunan taşınmazda yukarıda belirtilen izinsiz uygulamalar sebebi ile; yapı sahibi Fatih BÜYÜK’e 

3194 Sayılı İmar Kanunun 42.maddesinin 1. ve 2. Fıkrası gereğince; 748,00 TL.idari para cezası verilmesine 

para cezasının tahakkuk ve tahsiline ,bahse konu izinsiz uygulamaların kaldırılması ve ruhsata uygunluğun 

sağlanması  için 30 gün süre verilmesine,30 gün süre sonunda izinsiz uygulamanın kaldırılmaması halinde 

yıkım işlemin Belediyemiz tarafından yapılarak, yıkım masraflarının ilgiliden tahsiline oy birliği ile karar 

verildi. 

 

   MADDE 65 : 30.06.2015 tarihli Zabıta Komiseri Şerif Ali ERMİŞ imzalı müzekkere.29.06.2015 tarihli 205 

sayılı İlçe Emniyet Amirliği yazıları.İlgi müzekkere ile, Bozcaada İlçe Emniyet Amirliği tarafından Bakkal 

isimli lokantanın canı müzik izin belgesi olmadan ,canlı müzik yayını yaptığının yazı ekinde gönderilen tutanak 

ile tespit edildiği ,ilgi sayılı maddede geçen ‘umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden mevzuat hükümlerine 

aykırı olarak işletilen işyerlerinin işletmecilerine idari para cezası verilir .Bu maddede öngörülen idari para 

cezaları ,belediye sınırları içerisinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında, il daimi encümeni tarafından 

verilir.’ hükmü gereğince; ve Zabıta Talimatnamesinin 4.bölümünün 12.maddesi 10.fıkrasında geçen 

‘işyerlerinde ve meskenlerde pikap, radyo, teyp, televizyon vb.cihazların seslerini aşırı derecede yükseltmek ve 

hoparlörlerini dışarıya çıkarmak suretiyle gürültü çıkararak çevreyi rahatsız etmek yasaktır.’hükmü 

gereğince;5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesine göre gerekli encümen kararının alınması 

istenmektedir. 

                  Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; İlçe Emniyet Amirliği’nin tutanağı incelendi. 

Yukarıda belirtilen ilgili sayılı madde ve Zabıta Talimatnamesinin 4.bölümünün 12.maddesi 10.fıkrasında geçen 

‘işyerlerinde ve meskenlerde pikap, radyo, teyp, televizyon vb.cihazların seslerini aşırı derecede yükseltmek ve 

hoparlörlerini dışarıya çıkarmak suretiyle gürültü çıkararak çevreyi rahatsız etmek yasaktır.’ hükmüne uymayan 

Bozcaada Bakkal Turizm Gıda İnş.San.Tic.Ltd.Şti’ye 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi gereğince 

emre aykırı davranıştan  208,00 TL. , aynı kanunun 36.maddesi gereğincede;2.124,00 TL. idari para cezası 

verilmesine. Para cezasının tahakkuk ve tahsiline oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 



 

 

   MADDE 66 : 24.06.2015 tarihli Zabıta Komiseri Şerif Ali ERMİŞ imzalı müzekkere.19.06.2015 tarihli 200 

sayılı İlçe Emniyet Amirliği yazıları ve eki tutanak.İlgi müzekkere ile, Bozcaada İlçe Emniyet Amirliği’nin 

19.06.2015 tarih 2015/200 sayılı yazıları ekindeki tutanak ile, Alaybey Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı no:33 te 

faaliyet gösteren Vasilaki isimli içkili restoranda 30.01.1998 Bismil doğumlu Fırat AYVERDİ isimli yaşı küçük 

bir çocuğun çalıştırıldığının tespit edildiği belirtilerek, ilgili sayılı maddede geçen;’ Umuma açık istirahat ve 

eğlence yerlerinde mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen işyeri işletmecilerine idari para cezası verilir. Bu 

madde öngörülen idari para cezaları ,belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında il 

daimi encümeni tarafından verilir.’ hüküm gereğince gereğinin istendiği açıklanmıştır. Yine ilgi müzekkere 

ile,2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6.maddesinin d fıkrasında ‘mevzuat hükümlerine aykırı 

olarak işletilen ,6.maddenin c fıkrasında ‘Bu Kanunun 12.maddesinde belirtilen yasaklara uymadığı tespit edilen 

‘ bu kanunun 12.maddesinde ‘kanuni istisnalar saklı kalmak üzere, eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma 

açık ve açılması izne bağlı yerlerde on sekiz yaşından küçükler çalıştırılamaz. Polis,bar, 

pavyon,gazino,meyhane  gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri yerlere yanlarında veli ve 

vasileri olsa bile onsekiz yaşını doldurmamış küçüklerin girmesini meneder.’ geçen ibare gereğince;2559 Sayılı 

Polis Vazife ve Salahiyat Kanununun 6.maddesinde işyerlerinin işletmecilerine 500 TL ile 1000 TL. arasında 

idari para cezası kesilir.’ denildiğinden gerekli encümen kararının alınması istenmektedir. 

                        Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde;18 yaşından küçük çocuk çalıştırdığı  tutanakla 

tespit edilen  Alaybey Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı no:33 te faaliyet gösteren Vasilaki isimli içkili restoran 

işletmecisi    Turan YUNATÇI’ya   500,00 TL. idari   para    cezası verilmesine. Para cezasının tahakkuk ve 

tahsiline oy birliği ile karar verildi. 

 

   MADDE 67 : 24.06.2015 tarihli Zabıta Komiseri Şerif Ali ERMİŞ imzalı müzekkere.23.06.2015 tarihli 852 

sayılı Doğan GÜNEŞ imzalı dilekçe.İlgi müzekkere ile, Doğan GÜNEŞ isimli şahsın 2014 yılında olduğu gibi 

2015 Yılı yaz sezonunda da Ayazma sahilinde mısır satmak istediğinin anlaşıldığı belirtilerek, gerekli encümen 

kararının alınması istenmektedir. 

                   Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; İlgi dilekçe incelenmiş olup, 25.05.2015 tarih 2015/46 

sayılı Encümen kararı ile ada merkezinde ve dışarısında ( Ayazma Plajı) ruhsatlı iş yerleri ile anlaşma yaparak 

bu işyerlerinin bünyesinde satış yapılmasına bunun dışında satış yapılmasının mümkün olmadığı karara 

bağlandığından Doğan GÜNEŞ’in talebinin uygun olmadığına, karar doğrultusunda satış yapılabileceğine oy 

birliği ile karar verildi.   

 

  MADDE 68 : 22.06.2015 tarihli Zabıta Komiseri Şerif Ali ERMİŞ imzalı müzekkere.20.06.2015 tarihli idari 

yaptırım karar tutanağı.İlgi müzekkere ile, 20.06.2015 tarihinde ilçemizde yapılan denetimlerde Alaybey 

Mahallesi, Yalı Caddesinde bulunan Gökhan ÖZAÇIKGÖZ’e ait işyerine 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 

38.maddesi gereğince; idari yaptırım karar tutanağı düzenlendiği belirtilmiş, yine ilgi müzekkere ile, Belediye 

Başkanlığımızın Zabıta Talimatnamesi 4.bölüm 12.madde 8.fıkrasına göre ‘ Belediye tarafından ruhsatlandırılan 

işyerlerinin cadde, sokak ve kaldırımlara belediyece düzenlenen yeşil alanlara, plajlara, satış ve teşhir maksadı 

ile gıda maddesi ,masa, sandalye vb. işgal etmesi ve geliş geçişi engellemesi yasaktır. Geliş geçişi 

engellemeyecek şekilde verilen işgaliyeler belediye iznine tabidir.’ hükmü gereğince;5326 Sayılı Kabahatler 

Kanununun 38.maddesi gereğince gerekli encümen kararının alınması istenmektedir. 

                        Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Alaybey Mahallesi, Yalı Caddesinde bulunan 

Gökhan ÖZAÇIKGÖZ’e ait işyerine tutulan idari yaptırım karar tutanağı incelenerek,  Zabıta Talimatnamesi 

4.bölüm 12.madde 8.fıkrasına aykırı hareket eden Gökhan AÇIKGÖZ’e   5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 

38.maddesi gereğince;100,00 TL. idari para cezası verilmesine, para cezasının tahakkuk ve tahsiline oy birliği 

ile karar verildi. 

 

  MADDE 69: 19.06.2015 tarihli Zabıta Komiseri Şerif Ali ERMİŞ imzalı müzekkere.19.06.2015 tarihli Kaan 

EMEKTAR’a tutulan tutanak.İlgi müzekkere ile, 19.06.2015 tarihinde ilçemizde yapılan denetimlerde Alaybey 

Mahallesi, Yalı Caddesinde bulunan Dibekçi Kaan isimli işyerinin izinsiz olarak yerlere sezlong, şemsiye attığı 

ve kendisinin birkaç defa sözlü olarak uyarılmasına rağmen ,uyarıları dikkate almadığı belirtilerek hakkında 

tutanak tutulduğu belirtilmiştir.Yine ilgi müzekkere ile, Belediye Başkanlığımızın Zabıta Talimatnamesi 

4.bölüm 12.madde 8.fıkrasına göre ‘ Belediye tarafından ruhsatlandırılan işyerlerinin cadde, sokak ve 

kaldırımlara belediyece düzenlenen yeşil alanlara, plajlara, satış ve teşhir maksadı ile gıda maddesi ,masa, 

sandalye vb. işgal etmesi ve geliş geçişi engellemesi yasaktır. Geliş geçişi engellemeyecek şekilde verilen 

işgaliyeler belediye iznine tabidir.’ İbaresi bulunduğundan ; 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 38.maddesi 

gereğince gerekli encümen kararının alınması istenmektedir. 

                        Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Alaybey Mahallesi, Yalı Caddesinde bulunan 

Dibekçi Kaan isimli işyerinin izinsiz olarak yerlere sezlong, şemsiye atması sebebi ile , Zabıta Talimatnamesi 

4.bölüm 12.madde 8.fıkrasına aykırı hareket eden Kaan EMEKTAR’a  5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 

38.maddesi gereğince;100,00 TL. idari para cezası verilmesine, para cezasının tahakkuk ve tahsiline oy birliği 

ile karar verildi. 

 

 

 



 

 

  MADDE 70 : 22.06.2015 tarihli Zabıta Komiseri Şerif Ali ERMİŞ imzalı müzekkere.20.06.2015 tarihli idari 

yaptırım karar tutanağı.İlgi müzekkere ile, 19.06.2015 tarihinde ilçemizde yapılan denetimlerde Alaybey 

Mahallesi, Yalı Caddesinde no:10 da bulunan Kaan EMEKTAR’a ait işyerine 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 

gereğince; idari yaptırım karar tutanağı düzenlendiği belirtilmiştir. Yine ilgi müzekkere ile,Belediye 

Başkanlığımızın Zabıta Talimatnamesi 4.bölüm 12.madde 8.fıkrasına göre ‘ Belediye tarafından ruhsatlandırılan 

işyerlerinin cadde, sokak ve kaldırımlara belediyece düzenlenen yeşil alanlara, plajlara, satış ve teşhir maksadı 

ile gıda maddesi ,masa, sandalye vb. işgal etmesi ve geliş geçişi engellemesi yasaktır. Geliş geçişi 

engellemeyecek şekilde verilen işgaliyeler belediye iznine tabidir.’ İbaresi bulunduğundan ; 5326 Sayılı 

Kabahatler Kanununun 32.maddesi gereğince gerekli encümen kararının alınması istenmektedir. 

                        Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; Alaybey Mahallesi, Yalı Caddesi no:10 adresinde 

bulunan  Dibekçi Kaan isimli işyerinin Zabıta Talimatnamesi 4.bölüm 12.madde 8.fıkrasına aykırı hareket 

etmesi sebebi ile, Kaan EMEKTAR’a  5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesi gereğince;208,00 TL. 

idari para cezası verilmesine, para cezasının tahakkuk ve tahsiline oy birliği ile karar verildi. 

 

 MADDE 71 : 25.05.2015 tarih 2015/46 sayılı Encümen Kararı.İlgi karar ile , talepler doğrultusunda 

değerlendirilen mısır, kokoreç vs.. satma konusu hakkında ada merkezinde ve ada dışında ( Ayazma Plajı)  

ruhsatlı bir işletmeyle anlaşılarak satış yapılmasının uygun olduğuna karar verilmiş olup, mısır satan seyyar 

esnafın işgaliye bedellerinin tespit edilmesi gerektiğinden; 

                   Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; İlgi kararda belirtildiği gibi ruhsatlı bir işletmeyle 

anlaşma yaparak satış yapan (mısır satan) esnafın Belediye Başkanlığımız Zabıta Komiserliği’nden işgaliye 

işlemlerini yaptırmalarına , kararın ilgi kişilere tebliğine oy birliği ile karar verildi. 

 

 MADDE 72 : Yapılan Denetimler .İlçede yapılan rutin kontrollerde açık dondurma satışı yapan bazı 

işletmelerin dondurma dolaplarını dükkanlarının dışına çıkardığı tespit edildiğinden gerekli encümen kararının 

alınması gerekmektedir. 
                  Encümenimizce yapılan görüşme neticesinde; İlçede yapılan rutin kontrollerde açık dondurma satan  

bazı işletmelerin dondurma dolaplarını dükkanlarının dışına çıkardığı tespit edilmiştir. Açık dondurma satışı 

yapan dükkanların dondurma tezgahlarını mekanlarının içerisinde bulundurmalarına ,dolapların dükkan 

dışarısına çıkarılmamasına oy birliği ile karar verildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


