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c. Türk Ceza Kanuııu.nuıı B

b. KabahatIeı. Kanuııu'ııun .l2.
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İlçe Unıunıi L]ıfzıssıhlıa Kurulıında lıazır bulunaıılarca 0g.01 .?,O2l tarihinde oy birliği ile karaı

verilıniştir.
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