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ItG1 aj 27.07.1004 tarihli. 30.07.2004 havaleli 152 kayıt no.Iu dilekçe.
b) 17.07.2004 tarihli. 30.07.2004 haçaleli l52 ka},ıı no.lu e,mail
c) ?8.07.2004 tarihli. 30 ()1.2ül havaleli l53 kalrı no,lu dilekçe.
d) ?8.07.:004 taıihli. ]0.07.2004 hıvalcli l53 kayıı no.!u e,mail,
e) 0l .0t,2004 tarihli, 04.08.!004 havaleli l56 kaşı no.lu dilekçe
fı 05.08.2004 ıarihli. 06.08.200,1 harlelcli l57 kıyıt no.|u dilekçe

ll

llgi tuıui:ıı diiekçelerı farklı ıatihlcrde ve tbrk!ı kişi}eıce ıcnlmiş olnıasııa kaışıİık. oıtak
kşnu ve isıek içeıtiiğinden 498? salrlı Biigi Edinme Ha}ıkı Kanunu Kıpsamında ortak,vaııt
,,,eıi lrıe gerc§i dululmuştur.
Bilindiği ü,/cıĞ i TuIk İdari rapısı ıncrkez §e İgşra(5rgütü olarak öİgüİİcüııiş, erı tl§tten en
§lta doğru hil.eraışik yapılanmıla gidilmişıir. Genel biı idar* hukuku prersibi olrak. bir iŞlellİ
t,c t]na},veren nıakamın yinc bu işlemi kaidırrıay-a vel,a Ceğiştirmeye 1'etkisi vardır.
1-apan k arar
Alt makam üst rı.akarnı n karannı değişıirenıez kaidıramaz. _ualJieme kararlaıı için dc bu stiz
konusuCur Kısmen vc iamamen ipnl eCileıı kaıarın ul,gula.ıması 1,-ine karar veren makamın
tıiimaa ile <ıluı. .Ali kademe bu emri uygular.
f)ilekçtnizdc ileıi çürulen Bergama llçesi Oı,acıL-Çanrkö;--Narlıca Kö},lefi il€ Nlendeıts
Efbmçukuru kıiıli sınulan içerisindeh-i altın madcnlerilte ilgiii kaıaıian: Bakan]aı Kurulq Ereşı
vç Tatıii Ksl,nnklar Bakanlığı ı,e Sağlık Bakanlığı teımiştir. Dİğer taraftan Danıştay kaıannda
Cavali Başbalıaniik vc idari 1-argı haıannda ilgili Bakanlıkııı.
Dilcl:çcniz Başbatianlık vc ilgiii Bukanlıklaıa glnderilmiş gön§len ile ralimaılan
istenilmiştir, Yınıı geldiğinde bekletiimeden Vıliliğimizce gereği yerlne gelııilcccktiı.
Biigilcriniai rica ederim
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