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Beledi1,,e Meclisinin 06.08.2020 Perşembe günii Saat ı.1.00'da meclis toplantı saloı-ıunda yapmıŞ

oldtığrı Ağustos ayına ait ırreclis toplantı tutaılağıdıı,.

Belcdiye Meclisi. Meclis l.Başkan Vekili Mustafa ÖĞÜl başl<anlığında 06.08.2020 PerŞembe

günü saat 14."0'da ırıec[is toplaırtı salonunda yoklama cetvelinde imzaları bulunan üyelerin katılımıYla

toplandı.
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l. İnıar Plan Tadilat '['alebiı-ıin Görüşülnıesi
2. İıırar Komisyoıru Raporuı-ıuıı Cörüştilmesi
3. iller Baırkasıııdaı-ı Kredi Krıllanıını İçin Belediye Başkanına Yetki Verilnıesi Talebinin GörüŞülmesi

4. Taşınnraz l-akası Talebinin Göı,üşülnıesi

F-K G[,\l)r-ıl ( BiRi }l Ll.]üıDü, \ G }]l-[\ ):

5.Yetki]i Ten-ısiIci Beliıleıınıesi -I ılebiı-ıın Giiıi-işiilnıcsi
6.Sokak ve Park İsiı-ııleri Verilıııcsi Talebinin Göı-iişiilmesi

Meclis Başkaıılığıırı Meclis 1.I}aşkın Vekili Mustafa ÖĞÜr'm yürüttüğü görüldü. Başkanlık
rlivanı 1-erini aldıktaır soı-ıra 1,oklanıa yapıldı.Beledil,e Başkanı İlker BEKLER,AK Parti meclis üyeleri Yusuf
KARAkOYL,T.,l vc Vayiı l)oLA f ilc ('.H.P.ıııeclis iiyeleli Nihıı Yn LÇlN. Hiiselin ÖzÜpEr Ve Murat
DÖNN4EZ'in toplantıl,a katılıııadıkları giirüldti.Açı Iış koı-ıtışması \,e sa}gı duruşunun ardındaıı İstiklal Marşı
okı-ııclu.

Meclis Başkaı-ıı taıatlııdan 2020 1,ılı 'l'emmuz al,ı olağan nreclis toplantısına aİt toplantı
tutanaklarıı-ıın kabu]ü nıeclisiı-ı oı-ıırı,ıııa suıruldtı. Tı_ıtaıraklaıda ınaddi hata bulunmadığı ve tutanakların kabulü
r aııılaı-ı isaı,etle cır ]aına.la O\ BİRLİĞİYLE KAB[]L edildi

r
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Gi'\DE\ı:



Meclis Başkaırı taı,atintlirır ı-ııeclis ilyeleı,iıre herl,ıaı-ıg i bir örıergeleriııin olup olmadığı soruldu,Meclis

ür eleriırce öı-üeı,ge veri lmediği görüldii.Giiı-ıdenr maddelerini n göriişüİınesine geçilmeden önce belediyemiz

[,ıiri ıı-ıleriııdcıı gtiırde n-ıe ekleırmek üzere teklif geldiği görüldü

Nlrılıtarlık İşleri Müdiırlüğiine aiı yetkili l'tmsil ci Belirlenmesi Talebinin Görüşülmesi " ne

il işkin tcklil' l}eledil e \,lcclisi ('alışııa Yiinetırreliğinin 1 1.nıacldesi gereği Meclis Başkarıı tarafindan 5,nci

ı,ı-ıacl <le ol arak doğrrıdaı-ı gi'iırdeı-ı-ıe eki cı-ıcl i

İııar ı,e Şehircilik l\4 iid iirliiğii ı-ıc ıiı" sokıIt ı c l'ark İsinrleri verilmesi Tılebinin Görüşülmesi "

ne ili şkin teklif l}elcili_u-c Meclisi ('alışııra Y iiı,ıcıııreliğiniı-ı l l.ı,ı-ıaddesi gereği Meclis Başkanı tarafından

6. ı-ıc ı ı-ı,ı adde olarak doğrutlaır giıı-ıden,ıe ek l eı-ıdi

AK Parti n-ıeclis iiyeleri Yusul KAI{AK()YIJN ve Vay it POLAT ile C.H.P.meclis üyeleri Nihat

YALÇlN^Htiseı in ÖzÜpnr Vc lVlı,ıra1 DÖNN,lEZ'in loplantı1, a katılamayacaklarına ilişkin meclis

başkaı-ılığ ına l-ıita[ıeı-ı r e rmiş olduğı.ı izin dilekçesi katip tiı,c tıratlırdaı-ı meclise okundu.Di lekçe sahibi meclis

üyeleriniıı tamaııııırın Ağustos a},l nıeclis toplaııtısı sülesınce iziı-ıli sayıln-ıası yapılan işaretle oylanıada OY

BIRLI(; ivı-ı xıst ü- eılildi. Daha soırra gi.iırdeııı ıı-ıaddeleriırin göriişüln,ıesine geçildi

Gt]NDE _\l \I.\ l)DESİ 1: İınır Plırn Tıdilaı 'f ılebiııin (iiirüşülnıe si

l. llçenıiz osmaııgazi lr4alıallesi H364_l2A_3B, H36A_l2B_4A Paftalarlnda 44,7 |800_44,72400

dikey. 506200_506500 },atai, kotırdinat ıleğerleri arasındıı kalan 7j ve 74 nolu adalar ile ilgili olarak

Ozelleştirı-ı-ıe idaresi Başkanlıgıııııı 26.ııo.ziıi0 tarilı ve.75:l.sa1,1lı krırunı 1,azısında ifade.ettiği, osmangazi

Mahallesi paııcar sokakda buliınan 73 adaı_]ın taı,ı,ıan]ı ile 74 adanın bir kısnıı toplanrda 44 adet taşınmazın

l2.08.2008 tarih ve 2008/50 savıl, Özelleştiı.ı-ııe Yüksek Kurı-ıltl kararı ile özelleŞtirme kapsamına

alındığını, inrar plaı-ı y"pr-,o- .,"' İ,,nr1,1ama yetkisinin ise bu tarihten itibaren Özelleştirme idaresinde

olduğunrı belirterek; Turhal belediye mecıisinin bu karar tarihindeıı sonra, 05,11,2015 taıih ve 06 sayılı

ııreclis kararı ile 73 adaııın taı,naı-nü ve 74 adaı-ııır ise biı,kısınının park alanı olarak 
^düzenlediği 

ve herhangi

ui. go,tiş alınllladığı gerekçcsi1.1e plan tadilatı 
. 
kararınln iptal ediln1esi veya 2008 yllı paftalarına uygun

"İ".İr-y""io.,-, 
kon"ııı 

-alıını 
o]aİak juzcnlennıesini taIep etı-ııektc olup; iı-ııar KomisYoııu'na sevki, YaPılan

işaretle oylamada oy BİütLİĞİü'LE KABUL cdiüdi,

l _ ilçenıiz IJoYacılaı. \lahıllcsi ( l,alıutiı Kal,acık ı e Gökcle re nıah.) H36407D3A, H36A07D3B,

H36AO7D3C.H36,407l)3t).lI]64.07Dlts.H36A07D4DPalialarında4473500.4474500dikey504900.
506:100 koorcliııat değcflcri araslııda kalan l]O arla 5 parsel l,e 984 nolu parseller iizerindeki park

..k,.*u.1,,on alaı-ıınıı-ı kalciırılı-ııasl vc llcsınii Kurrın] Alanı E:0.70 Ycırçok:15,50m ve Belediye hizmet alanı

olurut plonlunn.ıası içiır gerekli olıın stısl"al dorıatılaı,ıı-ı r,e kaldırılaıı yeşil alanının çözümlenmesi için 1l0

ada 5 nolu paı-selin kuze!, kısıırıııdır ıescİl ü,ıarici tılaır 1,aklaşık l20 clöntimlük alanın imar Plan slnırlarımıza

clahil ecİilciek yeııicleıı in,ıara açılı,ııası y-öııtiııdc ki plan l,e plan tadilatl işlemlerinin yapılması hususu;

Krıruıı-ı g(irüşleii taıı-ıaı.ıılaı-ınııtlı İı ırdan jt,lır ı bir sonra ki ar mectisinc (Eı-lü!.A}'ü Ç{elenmesine imar

koıı-ı isvonı,ıncıı isteırnriş olrıçı talİp ıı-ıeclis başkaıııır.u ,-,".İi., iiyelerine teklil edildi,Teklif yapılan işaretle

oyıan]aoa oy gilr|-iĞiyı,o xastıı eaiıai.

GüNDEM MADDESİ 2: İmır Komisvonu Raporunun Görüşülmcsi

2- İlçemiz Kayacık Mahallesi. H36Al 2A4A Paftasında 4472400-4472600 dikey, 504200-504600

yata1 koordinat değerleri arasında kalan 435 nolu paı,seliıı bir kısmı ln]a[ \,ollarına. bir kısmı da ilköğretinı

ve konü alaıiına isabet etmekıe olup. bir kısn,ıı da plan haricidir. Tapu sahibi Hamza GÜL adlı

vatandaşınızın talebi üzerine. okuI alııı-ııı,ıa isabet edç,rı kısmııı kanıu 1

2

ararı nır k l lanı lıı-ıak kal,dıyla Turlral

r



Belediycsi,ne bağış kaı.şılığı vererek 435 ııolı"ı paıseliı-ı batı kısınlırda ki plan harici kısmlnda imar planına

dahil edilmesi ,vöııiiırrle ki talebine istiııadeır: Iİagış _"..apıtn-ıasınıı kabulüne ve akabinde Plan harici kısmın

iınara açılarak A_5 koııut alaırı olarak clüzenleninesi plaı-ı ve plaı-ı tadilaı 
_ 

işlemlerinin; Kurunı görüşleri

tan-ıanılanmadığınclan dolal,ı nir sonrı ırı ıı meclısine (Evıti ava - erte]enmpsin.e imar komisyonunca

istenmiŞoltıpta1ep...ıi,buşffieklifyapllanişaretleoylamadağ

3.nciigündemlıraddesikatiptil,etaraİndan.okunduktansonraBelediyeB-aşkanıİlkerBEKLER
toplantıya katıldı.Meclis e"şkJel gtıı.erini Meclis. .1.Başkan 

Vekili .v_ullf3 ÖĞ_Ür, den devralarak

oylamaya geçilnreden on." nr". İir'ıı 1,'" leri ı-ıc 1ıitaben "Teşeiktir ederiın,öncelikle özür diliyorum,Acil bir

ı.onu g.ıişi iuynraku,]] bcl,gelil_ıce,,de,li.Daha sonra j.ncii maddcnin oylamaslna geçildi.

RiIrLiĞ iyıE xasLı ediıdi

3- İlçcmiz İskclc Mııhııllcsi ll-]6A l].A4}] r,e llj6Al2A4C l)atialarında 447iı700-4471900 dikey,

5()4800-50500O ),ata) kooı,diı-üat değcı-leri arasıntla kalan 39l ada 6 ılolu parsel park alanına isabet

etmektedir. Kanrulaştırılılıası veı,a Park alaıııı-ıın kalclıı,ılarak A-2 Ktın alanı olarak düzenleırııesi plan

tadilatı talebi; İıııar kon,ıisyonu tarafiııdaıı, kaı,ııı-ılaştırı1nıasına gerek olnıadan A-2 Konut Alanı olarak

d ti zen l e ırnr ulr örii lm ii ar plaır tadilatı talebi yapılan işaretle oylamada oYcsl u\ oltıp. iın

imar komisyoll Raporları katip üye taraliııdan okunduktaır soııra 4.ncü komisyon raporundan

itibaren komisyon adıııa AK parti meclİs ıyesi ljahfi G1DER tarafından meclise klsa kısa bilgiler

verildi.Oylamaları bilgiler verildikten sonra yapıldı,

Biüu.ia; iyl.E KAttt t. edildi

;1- llçemi z Kaz,ımkarabekir Mahallesi H36Al2B4C Paİİasında 447 |500,44,71700 dikey,507200_

5 07-10() 1,atı1 kcıordiıııt değerleı.i arasıııda kalaı] 752 ada l2 nolu parselin yan cephesindeki Smt,lik yaya

yolu ve park alaı]ııııl-ı ıı,ıevcut halihazıra görc cliizenleıınıesi plan tadilatı talebi; inıar komisyonu tarafındaıı

ll\ un görülme lllls ilatı tılebi 1apılaır işııretle o1,1aıırada oY BiRLiĞi YLE REI)

edildi

İtlRLiĞiYLE ttED edildi.

5_ ilçenıiz Cuırrhuı,iyet Malıallesi H36Al2A2D Paflasında 44,72900,4473500 dikey, 505300_

505400 yatay koordiı-ıat değerlcri arasıı]da kalaıı 2 acla 55 ırolı"ı parsel A_5 konut a_lanına isabet etmekte

olup. parsel üzeriı-ı<le n-,e..ut iulı,ı, aif ı.uiıu, a"po iizeri 5 katlı bina bulunmaktadır, 2 ada 55 nolu parselin

A_ 5 Konut alaııı olan rasıln,n. A_5 'l-icaıet + Konı.ıt alaırı olaı,ak düzeı]lenmesi plan tadilatı talebi; imar

komis1.onu taratlııdaıı uYeuİL-görüimemi§ olı_ıp. inıar plan tadilatı talebi yapılan işaretle oylamada oY

olı.ıl-ı. iıı-ıar 1:ılaıı t ııcl

6_ ilçemiz İskele. llamide Kazımkarabe]<ir ve Ray Mahallesi bölgesi ile alakah; Yürürliikte olan

ı.ıygulanıa imar plaıılarımız İller Bankası tarallndan güncellenerek A.Semra Kutluay,a yaptırılmış ve

ii'"T.ait. ınec]isinıiziıı 05.11.2O12 tarih ve 60 sayılı kaİarı ile onaylanmıştır. Ancak b.u Planlar Çizilirken

07. 10.200] tarih ı e 23 sa1 ıüı nleclis karaı,ı. 01 . l ı .zo(ı+ taıih Ve 56 sal"ılı nıeclis kararl ile 01,06,2005 tarih

,e 27 sayılı ıı-ıeclis kaı.arlaı.ı ile onaylaı]aııl ilçeııliz Pazaı, nlahallesi 'fokat yolu imar sınırlndaıı baŞlayarak

rurnrı.j*1,"tir. iskcle. Flanıide kö1 ii nıcrkİini kapsal an ı,e zile 1,oluııcla tren Yolu hemzemin geÇidine

ıuao, oıun yaklıişık j75 hcktarlık alaiıda 1apılan in]uı ul,gulnn],, plaırları giiııcel planlarımıza işlenmeniştir,

so, ronrru ala,-,i kupsa1.,un plaıılar ratandıişlar taratlndan ııralrkeıı]el"e taşınmıŞ ve l/l000 uygulanra imar

ve l/5000 ıraz,ır-ı imaı, plaı-ıları n]al]keıı]cce uygun bulı_ınıı]uştur. Ancak yapılan 3l94_sayılı inrar kanunı,ın

18.madde uygu1anıası iptal edilmiştiı.( Sivas lciare nıalıken-ıesi 2006/21l5E, 2006/3958 karar Danıştay 6,

dairesi 20Oi/ğ,ı2E.2008/ l07 8 kararı) Yukarıda açıklaı]an bu hı.ısuslardaıı dolayl giincel iınar planlarımıza

2004 ve 2005 tarihinde yapılaır r,e oı-ıar,lıı-ıan ilave in-ıar plaı-ılarıı-ıın eklenerek imar Plan değiŞikliklerinin

rup,ln,,ur, ,e ona.,]a,ıniası kont,suııcla: iİrıaı, konıis1,onu taratlnclaır uvqun görülmüş olup, imar plan tadilatı

İuü.bi yup,üun işaİetle tıylanıada oY ItİRLİĞiYLE KABUL edildi,

3r



(;t,NDE}l }tAI) DES| .1: İller Bınkasındın Krccli Kullınımı İçin t}eledi_ve Başkanına
Yetki Verilnrcsi'talelıinin Görüşülnıesi

ödenecek Net
Tutar

Ali KlYAK 202.j56,"+] l,L 1.535^tt8 TL j.716.68 TL

San-ıi BEDIR l87.297.30 Tt 1 .;121.5tl TL 4.566.27 TL- 18l .309.45 TL

Nuri CÜL-ü'ıjN l69.904.97 TL 1.289.57 TL l .17().84 
,l,L 167.444.56TL

1.J74.16 TL ].8t]t{"07,1L l63.751.68 TLYılmaz KAllABA
709.579.56TL

Adı Soy,adı

ihbaı r,e

Kıdeır,ı
Tazn-ıinat

l'ul,arı

Darııga
Vergisi

(ieliı Vergisi

Güı-ıdeı-ı-ı ıı1addesi katip ii},e ttıı,atıı-ıclaıı tıkuııdrıklaıı st,ııırir ıneclis bırŞkanınca ıneclis üYelerine konu

hakkında bilgi r,erildi.Soı-,ror,nd" n,ıeclis liıclcriııcc takııs 1apılacak 1'erin fiyatları konusunda bilgi

istendi.Meclşs başkaırı da Mali Hizıııctleı, Müdi_iı Vekili Recep B()ZDUMAN'ı meclşs toplantlsına davet

etti ve koııu ha(kıııda ı-ı-ıeclis ü.velerine bilgi verırresini istedi. Mali Hiznetler Müdür vekili Recep

BOZDUMAN nıeclis toplaııtıslna iatılarak ııeclis üyelerine l]itaben " Varvara Mahallesi 175 ada 54 nolu

;";*ı,ı; bulunan 552 n1i hirse,ıin enılak bel.alı değeı,inin 56.02 TL olduğu ve toplam değerinin 30.923,04

İİ yupt,g,n,. pazar Malra]lesi 875 acla 9 paİselde bı.ıluıra 77,]9 hisseı-ıin ise emlak beyan değerinin l10,80

rı_ oıaueu \e toplanı değerinin 8.57.+.8l TL !,aptüğını bu hali;,,le biz belediye olarak 8.574,8l TL lik Yer

verip kar"şılığındo:o.9z:.o+ TL lik 1,eı alnıış olacağız." dedi.Dalla sonra oylamaya geçildi.

ilçenin Vaıvara Mahal1esi 175 ada 54 nolu parselde bulunan 552 m2 hissesi Elvan Ural

TURGUİALp a<lına kayıtlıdır. Pazar Malıallesi 875 ada 9 parselde bulunan taŞlnmaz Turhal BelediYesi,

Malil-e Hazinesi ve Elİ,aır Ural TURGIJTAI_P adıııa kayıtlıdır. Elvan Ural TURGUTALP 17.07.2020

tarihİi dilekçesiı-ıde şalrsına ait cı]aı,ı Varvara Mahallesi l75 ada 54 paı'selde bulunan 552 m2 hissesi ile

belediyen-ıize ait Pazar Mahallesi t]75 ada 9 pal,selde buluna 77.39 hisseyi başa baş takas yapmak

GÜNDI.]M MADDESi .l:'I'aşııımaz'l'akıısı'l'ıılebinin Görüşülmesi

istenıektedir.
5393 Sayılı Belcdil,e kaııtıırı_ıı-ı " \,Ieclisin Görcı ı e Yetkilerİ" başlıklı l 8/e nraddesinde "TaŞınmaz

mal alııııına. satün-ıına, takasııra karar vemrek." Hükrıü yer almaktadır.
pazar Mahallesi 875 ada 9 parsel 77.39 nı2'lik belediyenıize ait olan kısmını Varvara Mahallesi 175

ada 54 parselde bulııı1an 552 nı1 hissesi ile birebir takas edilmesi talebi; yapılan işaretle oYlamada OY
BiRLiĞıYLE KABI L edildi.

1

Belediyen-ıiz 2020 yıll içerisinde emekli olacak olaı-ı 4 personel için iller Bankası A,Ş, aracılığıyla

kullanılacak oian ue aşag,dakl tot,ıoaa deta1,1arı ),azılı toplam 709.579.56 TL (yedi yüz dokuz bin beş yüz

y"İrriİ a"ı.u, Tiirk liİası elli altı krıruş) krediyl kuülanmaya Belediye Başkanı İlker ppKllL ,in yetkiü

kılınn]ası talebi; yapılan işaretü. o1laiirada toplant,ya kaiılan C.H.P meclis üyelerinin RED (4 Uye)

oylarına karşılık diğer ııreclis ii_r-e lerinin tamanrının 
'ıcqsul (l7 Üye) oylarıyla oY ÇOKLUĞUYLA

KABUL edildi.

197.073,87 TL l

l
GENEL,foPLAM

I
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(;tlNDEM N1ADDESi 5: \'ctkili 'feınsilci Bclirlennıesi Talebinin Görüşülmtsi
( \, li,Şi l- l lt\,IAK A.Ş.)

2. 21,06.2()20 taı.ihli t lacılar N{ahallesi \1ııhtaıı ill as ÇOKYAMAN'a it dilekçede: ilçemizde

vapılan nuü11arataj çalışnıaları scıııucunda 1apılan sıııır çalışnıaları ı-ıeticesiııde. Boyacılar mahallesi sınırları

İçerisinde çekilen haneleriıı itirazları tizeİine nıahaİüe sınırlarıı-ıııı tekrar belirlenmesi talebinin; İmar

Ko,r",ir,uorrl nu seıki. 1,apılaı-ı işaretle o1,lanrada OY BİRLİĞİYLE KABUL edildi,

3. l0.06.2020 tarilıli osmangazi Malrallesi Muhtart Mustafa ADIGÜZEL'e ait dilekçede; İlÇemiz

osııangazi Malrallesi sınırları içerisİnde brıluıraıl 15 TEMMUZ ŞEHİTLER PARKI'nın halk arasında eski

lrn1l 
"ıİ, 

Abdullah GÜL parkı olarak anılmasıııclan dolayı " Osmangazi l5 TEMMUZ ŞEHİTLER PARKI
.. olarak değiştirilip bir tatela asılıııası talebinin: İnıaı,Komisyonu'na sevki, yapılan iŞaretle oYlamada Q!
lJ iırı-iĞiyı-E KABtlL cdildi

Gündemde görüşülecek bışka konu ıılnrıdığından NIeclis Başkanınca meclis üyelerine

teşekkür edilerek ırrcclisin lıa,r,ırlarıı r,esile olırrısı tcmennisi1,Ie Turhal Belediyes i Ağustos ayı olağan

ırreclis top :25 de kıpııtıldı.t

met ŞENEL
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Turhal Yeşilırnıak iıışaat Yatınııı Taahhiit Hiznıetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş % l00 hissesi Turhal

Belediye Başkanlığı' ıra ait olan bir şirkettir. Şirket geııel kurulunda betediyemizi temsil edecek olan kişi
veya kişiterin meclis kararıyla belirlenmesi gereknıektedir.' 

Bu sebeple'lurhal Yeşilırmak inşaat Yatırım Taahhüt Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, de Turhal

Belediye Başkanlığı'ııı temsil edecek kişi veya kişilerin;

l -Belediye Başkanı İlker l]l]KLER.
2-Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf KAIiAKOYUN.
3-Belediye Başkan Yardınrcısı Rüştü ÇOBAN.
4-Meclis Üyesi Betül KlLlNÇ.
5-Meclis ('1csi Yuııus Kiirşat ŞAHİ},J.
6-Fen işleri Müdür Vekili Ahnıet VLIRAL.
7-Mali Hizmetler Miidiir Vekili Recep BOZ-Dl-iN4ı\N.
8_Muhtarlık işleri Mtidiir Vekili İbrahinı K()Nl.jK'un adı geçen şirketin genel kurulunda BelediYe

Başkaırhğı temsilcileri olnıalarr ırreclis başkaırı taraflııdan meclis üyelerine teklif edildi.Teklif YaPılan
işaretle oylamada oY BiRLiĞİYLE KAı]UL ediıdi.

GÜNDEM MADDESi 6: Sokak ve park İsimleri Verilmesi Talebinin Görüşülmesi

1. Uluslararası Kafkas Derneği Genel Başkaırı Oğuz BERK. Uluslararası Kafkas Derneği Tokat İl

Başkanı Ahmet iRiCE ve Turlıal Katkas Kiiltür Derneği Başkanı Şükrü Kes'e ail 16.07.2020 taıihli

dilekçede; Mustafa Keıııal Atatürk'ün başlatıı-ıış olduğu Milli Mücadelede ve Turhal İlçemizde Milli
Miicadelenin eı-ı önenrli isiı-ıılerinden biri olan Binbaşı Osman ONAROK'ın isminin. İlçemiz iÇerisİnde ki

cadde veya bir parka verilıııesi talebinin; İıııar Komisyonu'na sevki, yapılan işaretle oYlamada Q!
BİRLiĞiYLE KABUL ediıdi.
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