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I. BAŞKAN TARAFINDAN MECLiSiN AÇILIŞI
BAŞKAN V: Değerli aıkadaşlar Seferihisar Belediyesi 20l8 Aralıl Ayı Toplantısl Birinci Bileşimini açıyorum.
Önce yoklama yapacağım. Çoğunluğumuz burada. Seferihisar'a yararlar getirmesini dileyerek toplantlyı

açlyorum.

II-GEÇEN MEcLiS TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILıP YAPILMADIĞININ GÖnÜŞÜıılnsi.
BAŞKAN V. :Gündem gereği geçen meclis tutanağında maddi hata yapıhp yapılmadığı ile ilgili görüşme
açacağım.

A.GÜNEY: Yok Başkanım.
K.BAŞLI: Yok Başkanım..
BAŞKAN V.: Tutanağın olduğu gibi kabuliinü oylaİınza sunuyoıum. Kabul edenler etmeyenler oY BİRLiĞi ile
kabul edilmiştir. Teşekkür ederim.

llI. MEcLiS üYELERiNCE vERiLEcEK ÖNERGELERJN CöRÜŞÜLMESi
BAŞKAN V.: Meclis üyelerimizden önerge sunmak isteyen var mı? Yok. Üç tane de ek gündemimiz

var.

Başlıklannı okudukan soffa gündeme ahnmasırıı oylayalım.

E.iNDAĞ: Camikebir Mahal|esi 305l/l, 3052i |, 3053/1.3054/l Ve l05/89 Parsellere ilişkin lıl000 Ölçekli UiP
Değişikliği konusunun görüşülnesi, Turabiye Mahallesi 3109 Ada 3 Pafsel ve Çewesine ilişkjn l/l000 Ölçekli
UİP Değişikliği konusunun görüşülmesi, Ürkmez Mersinalanı Mahallesi 3077 parselde hisse satüşı konusunun
görüşülmesi.

BAŞKAN V.: Önergelerin

gündeme alünmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler
kabul edilmiştir.Teşekkiir ederim.

OYBİRLİĞİ

iIe

IV_BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERiN GÖRÜŞÜLMESi
BAŞKAN v. : 1 numalah giındem maddemiz.
E.iNDAĞ: İlgi : imar Ve Şehircilik Müdtirlüğünün 20ll l/2018 tarih Ve 4991 sayılı talepleri üZeline ;
Belediye Meclisimizin 05.04.2018 gün Ve 77 sayılı kararl ile uygun görülerek değerlendirilmesi için izmir

Buyiikşehil Belediyesi'ne gönderilen ve izrnir Btiytıkşehir Belediye Meclisi'nin 15.08.20l8 giin ve 05.939 sayılü
kararı ile uygun bulunarak onaylanan, UiP-33021 plan işlem numaralı, l/l000 öIçek!i Seferüisar İlçesi Tepecik
Mahallesi Doğu A}<arca Bölgesi Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı l1.10.2018 talihi itib iyle 30(ofuz)
gün süre i]e belediyemizde askıya çıI«nıştır. Söz konusu plan ile i|gili; askı süresi boyunca 113 adet, askl
süresi geçtikten sonra 6 adet olmak üzere toplam 119 adet itiraz dilekçesi belediyemize bildirilmiş olup konunun
Meclisçe tetkiki ile gerekli karann alınmasını bilgilerinize aız edeim.
BAŞKAN v.: Önerge üzerine söz vereceğim.
A.Gİ^[EY :Bayındırlık ve İmar Komisyonrrna havalesi uygundur.
KBAŞLI: Uygundur Başkanım.
BAŞKAN V.: Önergenin Bayındulık ve İmar Komisyonuna havalesini oylannıza sunuyorum. Kabul edenler
etmeyenler oY BiRLİĞı iıe kabuı ediımiştir. Teşekkiir ediyorum. İkinci giındem maddemiz.
E.iNDAĞ: ilgi : Mali Hizmetıer Müdürlüğiiniin 22l1ll20l8 tarih Ve 5017 sayılı talepleri üzerine ;
2018 yh evsel kah atük ücret tarifeleri İZSU tarafindan sehven yansıtllmamüştır. 2018 yılında abonelere
yansttılmayan tarife göz önünde bulundurularak 20t9 yılı katı atık ücret tarifesinin Belediye Meclisinde yeniden
değerlendirilerek tespit edilmesi gerekmektedil. Konunun Meclisçe tetkiki ile gerekli kararın alınmasrnı
bilgilerinize arz ederim.

BAŞKAN V.: Önerge üzerine SöZ yereceğim.
A.GÜNEY :Plaİı Ve Bütçe Komisyonuna havalesi uygundur
KBAŞLI: Uygundur Başkanım.
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BAŞKAN V.: Önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylannıza sunuyoıum. Kabul edenler
etmeyenler oY BiRLiĞi iıe kabuü ediırniştil. Teşekkit ediyorum. Üçüncü gündem maddemiz.
E.iNDAĞ: ilgi

:

23ll l/20l8 tarih Ye 5034 sayth talepleri üzerine
ve 20l7ll51 1-20l8/l l89 sayılı yazı

a) imar ve Şehircilik Müdııİlüğünün

b)

l6ll l/20l8 tarih

;

İlçemiz Hıdırlık Mahallesi |264 ada 3 no.|u parsel maliki İsmail UYAN!n söz konusu parselin imar duıumunun
yeniden değerlendirilmek suretiyle I/lOO0 ölçekli Uygulama İmar Planında değişiklik yapılarak; |4.03.2014
tarihli değişiklik öncesi durumuna, bitişik nizam 4 kat konut imarlı hale getirilmesi istemli 21.02.2017 tarihli
dilekçenin reddine dair işIemin iptali istemiyle izmir 5. idare Mahkemesi'ne açtıkları davada mahkeme taıafindan, davanın kabultl ile "söz konusu işlemin yetki yönünden hukuka uygun bulunmadığf' gerekçesi ile işlemin
iptaline karar veıilmiştir. İzrrıir 5. İdare Mükemesi'nin l3.09.2018 tarih ve 20l7ll5ll Esas 20l8lll89 saylı
kararı uyannca gerekli iş|emin yapı|ması hususu. parsel maliki İsmail UYAN'ın vekili Av. Asaf M, ÖTEKAYA
tarafından Belediyemizden talep edilınektedir. Konunun Meclisçe ıetkiki ile gerekli karann alınrnasını bilgilerinize arz ederim.
BAŞKAN v.: Önerge iizerine söz vereceğim.
A.GÜNEY :İmar ve Bayındırl& Komisyonuna havalesi uygundur.
I(BAŞLI : Uygundur Başkanım.
BAŞKAN V.: Öneıgenin İmar ve Bayındrrlık Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler
etmeyenler oY BiRLiĞi iıe kabul ediımiştiı Teşekkiir ediyorum. Dörd[ıİıcü gündem maddemiz,

E.İNDAĞ: iıgi : imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23ll l/20l8 tarih ve 5029 sayılı talepleri tizerine ;
izmir l Numaralı Küllıir Vartlklarlnl Koruma Bölge Krırulu'nun 04.07.20l8 tarih ve 77]2 sal,ılı kararı ile. ilçclniz Süğaclk Mahallesi .16 ada 16 ve |8 numaralı parselleri içeren l/l000 ölçekli Korurna Amaçlı İmar Planı
değişikliği teklifinin 2863 sayılı yasa açısından uygun olduğuna, l/500 ölçekli konum etüdü paftasına ilişkin
değişikliğin de hazırlanarak Belediye Mec|isimiz kararı ile birlihe İzmir l Numaralı Koruma Bölge Kurul Müdürlüğü'ne gönderilrnesine karar verilmiştir. Konıınun Meclisçe letkiki ile gerekli kararın alınnrasını bilgilerinize
arz ederin
BAŞKAN V.: Önerge üzerine söz vereceğim.
A.GÜNEY :Bayındırlık ve İmar Komisyonuna havalesi uygunduı

ICBAŞLI: Uygundur Başkanım.
BAŞKAN V.: Önergenin Bayındırhk ve İmar Komisyonuna havalesini oy|arınıza sunuyonım. Kabul edenler
etmeyenler

oY BiRLiĞi

iıe kabuı ediımiştil. Teşekkür ediyorum. Ek gündem maddelerine geçelim.

EK GüNDEM MADDELERiNiN GöRüŞüLMEsi.

E.iNDAĞ

Şehtcilik Müdülüğilnün 03/lz20l8 tarih ve 509l sayılı talepleri iızerine;
29/|lDol8 İarlhli ve 2l393 sayıh dilekçe ilgi : 29ll l/20l8 tarihli ve 21393 sayılı dilekçe
ilçemiz Camikebir Mahallesi, 305l ada l parsel, 3052 ada l pars€1,3053 ada l parsel,3054 ada 1 parsel ve l05
ada 89 parsele ilişkin li l00O ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği çalışmaları Bah Plan Şehircilik G. Dan.
Mim. Hrt. Müh. Tic. Ltd. Şti talafinca hazırlanmış olup belediyemize değerlendirilmesi amacıyla 29.11.18 gün
21393 sayılı dilekçe ile başvuru yapılmıştır. Değişiklik talebinin amacı, 3051 ada l panel, 3052 ada l parsel,
3053 ada l parsel, 3054 ada l parselleri kapsayan alanda Seferihisar Belediye Meclisi'nin l1.02.20l l gün 20
sayılı kararı ile kabul edilen ve izrnir Büyükşehir Belediye MecIisihin l2.08.20l l glln 05/739 sayılı karan ile
:

ilgi

;

a) imar ve

b)

değişiklikle onaylanan "Seferihisar İmar Planı Değişikliğinde verilmiş olan imar haklarının, l5.01.20l6 tarihinde
onaylanmış olan Seferihisar Merkez Planlama Bölgesi 2. Etap Uygulama İmar Planı'nda korunmaması sebebiyle
oluşan mağduriyetin giderilmesi üzerinedir. Bununla beraber söz konusu parsellere komşu l05 ada 89 parseldeki
yapı adasından o/o40 DOP oluşturulması için terk edilen alanuı "Park" olarak belirlenmesi amaçlanmüştüI. Konunun Meclisçe tetkiki ile gerekli kararın alınmasını arz ederim .
BAŞKAN V.: Önerge iizerine söz vereceğim.
A.GÜNEY: İmar ve Bayındırlıi Komisyonuna havalesi uygundur.

lC BAŞLI: Uygundur Başkanım
BAŞKAN V.: Önergenin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesini oy|arınıza sunuyorum. Kabul edenler
etmeyenIel oY BiRLiĞİ iıe kabuü ediırnlştii Teşekkür ediyorum ikinci ek giindem madderniz.
E.İNDAĞ : ilgi : imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/12120l8 tarih ve 5093 sayllı tal€pleri üZeıine ;
ilçemiz Turabiye Mahallesi, 3l09 ada 3 no.Iu parsel ve çewesine ilişkin l/l000 ö|çek[i Uygulama İmar Planı
Değişikliği önerisinin Meclis Sayın Heyeti'nde değerlendirilrnesi hususunun Meclisçe tetkiki ile gerekli karann
alrnmasını arz ederim.

EBAŞKAN V.: Önerge üzerine söz yereceğim.
A.GÜNEY: İmaı ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur
K. BAŞLI: Uygundur Başkanım.
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BAŞKAN V.: Önergenin İmar ve Bayndırlık Komisyonu havalesini oylarınza
oY BiRLiĞi iıe kabuü edilmiştiı Üçtınctı ek gundem maddemiz.

sunuyorum. Kabul edenler

etmeyenler

E.iNDAĞ

: ilgi

a) imar ve Şehircilik Müdülüğünün 03/l212018 tarihli talepleri uzerine ;
b) 29ll l/20l8 tarihli ve 2l424 sayılı dilekçe
ilçemiz, Ürkmez müallesinde ı64,98 m2 ytızölçümlü 3o77 no.lu parselde bulunan 15.77 m'
:

'lik

Belediye hisse-

sini diğer hisse sahibi satın almak isternjktedir. 3077 no.1u p-siıdeki Belediyemiz adına kayıtll 15.77 m2'lik
Belediye hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanunun l8. Maddesi (e) fıkrası gereği satışt ya da kat karşIlığı sözleşme yapılması hususunun meclisçe tetkiki ile gerekli kararrn alınmasını bilgilerinize arz ederim.
BAŞKAN v.: Önerge üzerine söz veleceğim.

A.GÜNEY: İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi uygundur.
I( BAŞLI: Uygundur Başkanım.
BAŞKAN V.: Önergenin imar ve Bayındrlık Komisyonu havalesini oylarrnıza sunuyorum. Kabul edenler
etmeyenlel OY BİRLİĞi iüe kabul edilmiştiı. Komisyon rapollannın görüşülmesine geçiyoruz.

V.KOMİSYONDAN GELENLER
05.11.20l8 tarihli Meclis Toplantısında Komisyonumuza hava|e edilen; İlçemiz UIamış Mahallesi'nde l/l000
ölçekli Mevzii imar Planı'nda "Su deposu ve trafo a|anİ'olarak belirlenen 2146 numaralü parselin konut alanrna çevrilmesi
amaçlı l/l000 olçekli Mevzii imar Planı Değişikliği komisyonumuzca uygun görülmeyerek reddedilmiştir. Konunun karara
bağlanmak tizele görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz olunur.
BAŞKAN V.: Komisyon raporu üzerine söz vereceğim.

T.iLHAN :

A.GÜNEY :Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygunduı
K.BAŞLI: Uygundur Başkanım.
BAŞKAN V.: Komisyon raporunun olduğu gibi kabulünü oylannıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler; oY
BiRLiĞi ile kabul edilmiştir Teşekkür ediyorum. ikinci rapora geçelim.

T.İLHAN : 05/l l20l8 tarüli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen , ilçemiz Mersinalanı
Mahallesi l02 ada l0 no.lu parseldeki Beidiyemiz adına kayıtlı 6.00 m''tik Belediye hissesinin diğer hisse
sahiplerine sahşı, komisyonumuzca uygun görülerek kabul edilmiştir. Konunun karara bağlanmak üzere
görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz olunur.

BAŞKAN v.: Komisyon

raporu üZerine söz vereceğim.

A.G[rNEY :Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.
I(BAŞLI: Uygundul Başkanım.
BAŞKAN V.: Komisyon raporunun olduğu gibi kabulünü oylannıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler; oY

BiRLiĞi

iıe kabuı edilrniştiL Teşekkıir ediyorum. Üçüncü rapora geçelim.

T.İLHAN : 05/l l/20l8 tarihli Meclis toplantısında komisyonumuza havale edilen Jlçemiz Doğanbey Mahallesi
l89 ada l0 parselde Belediyemiz adına kayıtlı 20 | .85 m''lik Belediye hissesinin diğer hisse süibi ile kat karşılığı satış sözleşmesi yapılması, komisyonumuzca uygun göriilerek kabul edilmiştir.
Konunun karara bağlanmak üzere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz olunur.

BAŞKAN v.: Komisyon raporu üzerine söz veleceğim.
A.GÜNEY :Komisyondan geldiği şekilde oylanması uygundur.
K.BAŞLl : Uygunduı Başkanım.
BAşKAN V.: komisyon raporunun olduğu gibi kabulünü oylarrnız sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler; OY
siIüİĞi iıe kabuı edilmiştil Teşekkit ediyorum. Dördüncü rapora geçelim.

T.iLHAN

:

05/1t/20l8 tarihli Meclis Toplantısında komisyonumuza havale edilen ,ilçemiz Ürkmez Mersinalanı
l no.lu paıselde Belediyemiz adına kayıtlı 32.00 m2'lik Belediye hissesinin diğel hisse

Mahallesi l94 ada

sahibine satışı, komisyonumuzca uygun görülelek kabu| edilmiştiı

Konunun karara bağlanmak üzere görüşülmesi Meclis Sayın Heyetinin bilgilerine arz olunuı

BAŞKAN

V.: Komisyon raporu üzerine söz vereceğim

A.GÜNEY :Komisy
K.BAŞLI: lJl,gundur B

geldiği şekilde oylanmasr uygundur
lm.
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BAŞKAN V.: Komisyon raporunun olduğu gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul
BiRL[Ği ile kabuı edilmiştir. Teşekkıır ediyorum. Beşinci rapora geçelim.

edenler etmeyenler;

oY

18 parsel (12,427,66 m')
üzerinde bulunan yapılar için, Hawa Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Mehmet Kumral, Neziha Kanca, Hatice Karaca
(Mehmet Ali Kaİaca), Mehmet Kalaycı adtı kişiler; 10.09.2018 tarihinde Yapı Kayıt Belgeleri ile bfulikte
belediyemize hisse satışt için başvuıu yapmüşlaıdır.

T.|LHAN : ilçemiz Ulamış Mahallesi'nde, mülkiyeti belediyemize ail olan 289 ada

Söz konusu konu ile ilgili 06.06.2018 gün 30443 sayı ile Resmi Gazete'de yaylnlanan "Yapü Kayıt Belgesi
Veri]mesine llişkin Usul ve Esaslar"rn 7. Madde (4) bendinde yer alan "Belediyelerin öze| miilkiyetinde o|an
ta§ınmazlar üzerine inşa edilmiş olan yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. Böyle bir durumda, Yapı Kallt
Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri iizerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek
kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan bunlara sahlır" ibaresi yer almaktadr_Söz
konusu yaplların 3 l . t2.20l7 tarihinden önce yapıldığı bilinmekle beraber;
1.

Mü. l420ll sok. No: I9ll'de bulunan yapısl için, "F7lJE4lV" belge numarası
m''lik alan için Yapl Kayıt Belgesi a|dığı,

Mehmet Kalaycı'nın Ulamış

ile 01.09.2018 tarihinde 72,00

2. Mehmet Kalaycı'nrn Ulamış Mah. l420ll sok. No:21'de bulunan yapısı için, "CVAOP643" belge nurnarası
ile 01.09.2018 tarihinde l 14,00 m''lik alan için Yapı Kayıı Belgesi aldığı,
3. Neziha Karaca ile Mehmet Ali Karaca'nın Ulamış Mü. l420ll sok. No: l7ll ve l7l2'de bulunan yapılan
için, "YL4K5KNU" belge numarası ile l4.08.20l8 tarihinde ı60,00 m''lik alan için Yapı Kayıt Belgesi aldığı,
4. Hatice Karaca'nın Ulamış Mü. l420ll sok. No: l9'da bulunan yaptsı için, "2ZT966G5" belge numarası ile
l4.08.20l8 tarihinde 73,26 m''lik alan için Yapı Kayüt Belgesi aldığı,

l5'de bulunan yapısı için, "5E7TTDY8" belge numarası ile
Belgesi aldlğı,
Yapı
Kayıt
03.08.20l8 tarihinde l l1,60 m2'Iik alan için
5. Mehmet Kumral'tn Ulamış Mah. l42011 sok. No:

6. Mustafa yılmaz'tn (Ramazan Yılmaz) Ulamış Mah. l420ll sok. No: l8'de bulunan yapısı iÇin, "0NI42ZRD"
belge numarası ile 16.08.20l8 tarihinde 79,00 m2'lik alan için Yapı Kayıt Belgesi aldığı,
7. Havva Yllmaz,ın Ulamış Mah. l420ll sok. No: l8/l'de bulunan yapısı için, "5JGoY067" belge numarası ile
l6.08.20l8 tarihinde 94,00 m''lik alan için YaPü Kayıt Belgesi aldığl

t€spit edilmiş olduğundan, yapı kayıt belgeleri iizerinde bulunan a]anlar oranında hisse satışı yapllması
komisyonlanmızca uygun görülerek kabul edilmiştir.

BAŞKAN

V.: Komisyon raporu ilzerine söz vereceğim.

A.GÜNEY :Komisyondan geIdiği şekilde oylanmasl uygundur.
I(BAŞLI: Komisyonlardan geldiği şekilde oylanması uygundu. Hukuk

ve imar Komisyonlanndan geliyor

BAŞKAN v.: RapoIun imar ve Bayındır|ılt Komisyonu ile Hukuk Komisyonundan geldiğ şekliyle kabuliinü
oylarrnıza sunuyoİum. Kabul edenter etmeyenler: oY BiRLiĞi ile kabul edilmiştir Teşekkür ediyorum.
Arkadaşl 6. Madde gündernde kalıyor. Okuyalım.
T.iLHAN: İlçemiz Sığacık Müallesi l01 ada 2l no.lu parselde l/l000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Komisyonu Raporu hazırlanmadı henüz,
BAŞKAN V.: Maddenin gündemde kalmasrnı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oY BiRLiĞi iıe
kabul edilmişıiı Dilek ve temennilerin görüşülmesi maddesine geçiyoruz.

vl. DiLEK TEMENNiLERiN GöRüŞüLMESi
ve temennide bulunmak isteyen vaİ mı? Bu},ı]İun Ahmet Bey
cumhuıiyet Halk partisi Grubu olarak yeni atanan İIçe Başkanımız senem GÜRER S9LAK,a ve
yönetim kuruluna başarı|ar diliyoruz.
BAŞKAN V.: Bizde başarılar diyoruz. Hayırlı olsun. Buyurun Kadir Bey
uyoruz. Herkesin engelli
K. BAŞL|:Bizde ilçe b aşkanımıza başarıIar diliyoruz. Dilnya Engelliler Gtln
konuda hassas olunmasrnı
ve sevgi göstermesini ve bir gün değil 365 gün ol
VatandaşlalımıZa sa

BAŞKAN V.: Dilek

e.İÜxıy:
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diliyoruz. Engelsiz bir dünya için hepimizin çalışması gerekiyor. Başkanım bir de biz her hafta sonu Süğaclk'ta
dışandan gelen konuklanmızı ağır|ıyoruz. Tuvalet demek medeniyet demek, Sığacık'taki tuvaletin bir an önce
Seferihisar'a yakışacak şekiIde düzentenmesini ta|ep ediyoruz. Bunu da size bilgi olarak sunuyorum
BAŞKAN v.: Biz ileteceğiz . Arkadaşlar gerekli çalışmayı yapar. Başka dilek temennide bulunmak isteyen
arkadaşım var ml ? olmadığına göre diğer maddeye geçiyorum..

!.ll. TOPLANTIYA KATILMAYAN MEcLiS ÜYELERirıiı ı,ıazBnnrıERiNiN GÖRÜŞÜLMESi
BAŞKAN v:Toplanhya katılİnayan Meclis Üyelerinin mazeretlerinin kabultinü oylannıza sunuyorum. Kabul
edenler etmeyenler oY BiRLİĞi ile kabul edilmiştir.
VIII.TOPLANT| GÜNÜNÜN SAATiNiN TESPiTİ ve I(APANIŞ
Komisyonuna havale edilen birinci gündem maddemizin
dolayı bu hafta içinde bir meclis toplanttsı daha
lehine
olmasından
vatandaşın
ve
durumun
aciliyetinden
yapmamız gerekiyoı Bir sonraki Meclis toplantısıntn 6 Aralık 20l8 PerŞembe Günü saat l1.00'de Meclis
iopıant, suıonunoa yapılmak üzere toplantının kapatılmaslnı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler

BAŞKAN V. :Arkadaşlar imar ve Bayındırlık

oY BiRLiĞi

M

ile kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum.

LiL
S

BAŞKAN

ERBAY iNDAĞ
KATıP ÜYE

TAYFUN iLHAN
UYE
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