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AMAQ:
MADDE: I

Kentin ve kentsel gewenin daha iyi bir gtiriiniim almasrna yardtmcr olurken di[er

yandan kent halkenrl nrirc"l gereksinimlerine karqrhk vermek iizere, dinlenme, gezinti' park

ve gocuk oyo., alurrlut, yegill"endirilmiq alanlann go[altrtmasr gibi iglevleri gergeklegtirmeyi

amaglar.

KAPSAM:
MADDE 2:

Bu ydnetmelik, Manisa/Alagehir
gtirev ve gahgma esaslannt dtizenler.

Belediyesi Park Bahgeler Mtidtirliifti'ntin kuruluq,

{y

DEYIMLER VE TAI\IMLAR:
MADDE 3: Bu Ytinetmelikte geqen

Belediye : Manisa/Alaqehir Belediyesini
Baqkanhk : Manisa/Alagehir Belediye Bagkanhfmt

Mtidiirliik : Park Bahgeler MiidiirltiEiinii
Personel : Park Bahgeler MtidiirliiEtinde gtirevli tiim personeli

KURULU$:
MADDE 4:

park Bahgeler MiidiirliiEii I Mtidtir, Park-Bahge iqleri, Planlama,bakrm onanm birimi

norm kadro esaslna uygun personelden oluqmaktadrr'

PARI( BAHqELER MUDURLUGTINUN QALI$MA KONULARI:
MADDE 5:

a) Peyzajdan en yiiksek dtizeyde ve siirekli olarak yarar sa[lar.

Ui pe'zajrn korunmasr, geligtirilmesi ve ballmr igin gaba gosterir.

,j g"ttOiyesine ait mevcut park, gocuk oyun alanlan ve yeqil alanlann bakrm' korunmasl'

geligtirilmesi ve temizlik hizmetlerini yapar.

i) tielediyesine ait park ve bahgelerin sulama, giibreleme, budama, gim bigimi' hastaltk ve

zararliariamticadele ve yabanct otlarla miicadele igin gerekli tedbirleri alrr,

e) Belediyesi sorumluluk alanlan igerisinde bulunan kaldrrrm ve refiijlerdeki a[ag ve gah

grubu bitkilerin bakrmr ve korunmasrm sa[lar

f; Viiatitttit gdrev alanlarrnda yeni kaldrmm ve refiij diizenlemesi gahqmalan yapar'

g) Yeni go"rrk oyun alanlan, parklar ve yegil alanlar oluqtgrur, hizmete hazrr hale getirir'

ti purt've Bahgelerin oluqturulmasrnda kullamlan ve ihtiyaq duyulan alag ve 9a1 grubu

bitkiler ile mevsimlik 9i9ek iiretimi YaPffi,
i) Vatandaglarrn g.ui.- ahlakr u. g"rrr. bilincinin oluqturulmasr igin e[itim seminerleri

diizenler, siirekli ve siireksiz yayrnlar yapar.

j) Agaq jitmi kampanyalarr duzenler, yiterli yegil alan oluqturulmasr igin gahqmalar yapat'
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k) Belediye miz park ve bahgeler hizmetleri konusunda kamuoyunu aydrnlatmak
amacryla tamtrcl yayrnlar yapmak.
l) Botanik ve hobi bahgeleri olugturur, hallan yararlanabilecefi hale getirir.
m) Mtidtirltik yazrgmalanm, biiro hizmetlerini ve personelin rizliik haklan ile ilgili gahgmalan
yfirtitiir.
n) Baqkanhk Makamrmn verece[i diger emirleri yerine getirir.

uUnUntTN GOREV, YETKi VE SoRUMLULUKLARI:
MADDE 6:
a) Bu ycinetmelikte belirtilen mtidiirliik hizmetlerinin zamamnda verimli ve diizenli qekilde
yiiriitiilmesini sallamak,
b) Alt birim arasmda gcirev bdliimii yapmak, izin, hastahk ve gekilme gibi nedenlerle
aynlanlann yerine, bir bagkasrmn gorevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamamasl igin gerekli
dnlemleri almak,
c) Personelin ; her tiirlti dzltik ve sosyal haklanm izlemek; miidtirliiliin gahqma konulan ile
ilgili kurulup ve birimlerle iq birlifi kurmak,
d) Miidiirliik servislerinin planh ve programh bir qekilde gahgmalanm diizenleyerek, personel
arasrnda uyumlu bir igbirli[i ortamr kurulmasrru sallamak ve gahgmalanru izlemek,
denetlemek,
e) Qaltgma verimini arttrrma amacryla, kanunlan, idari ve genel yargr kararlanru ve bunlarla
ilgili yayrnlan satrn almak, abone olmak, bunlardan personellerin yararlanmasrru sa$lamak,
f) Mtidtirlii[iin gahgmalanru mevzuat esaslanna g<ire diizenlemek amacryla her yrl gahgma
programl hazrrlamak, bagkanh$rn onayrna sunmak,
g) Bagkanhkga onaylanan gahgma programlrun gergeklegmesi igin gereken malzemeyi temin
etmek,
h) Mtidiirliikte yaprlan gahgmalarla ilgili olarak belli arahklarla toplantrlar dtizenlemek,
gah gmalan delerlendirmek,

D Mtidtirli.ige ait btittin krstmlann gahgmalanru izlemek, denetlemek ve gerekli direktifleri
vermek,
j) Miidtiriyetin kuruluguna ve yaptrlr gdrevler igin ileriye drintik hedefler gristermek,
k) Miidtrliigtin gtirev alanlanna giren konularda kesin kararlar vermek, gegitli konulara iligkin
farkh yollar ve gcizrimler arasrnda son ve kesin segim yapmak,

D Ycinetmeli[in 6. maddesinde belirtilen konulann gergeklegtirilmesi igin ilgilileri
ydnlendirmek, izlemek, denetlemek.
m) Mtidtir, gdrev ve gahqmalan y<intinden Belediye Bagkanhlrna ve Belediye Baqkamrun
grirevlendirece[i mtidiirliilii veya bagkan yardrmcrh[ma kargr sorumludur.
Baqkanlft Makamrnc a; mevzltrat hiikiimlerine uygun verilen diler grirevleri de yapar.
n) Alt birimlerinde gdrevlendirilen personelin yapaca[r iqle ilgili gdrevlerinin neler oldu[u,
mtidtir tarafindan diizenlenecek bir ig y<inergeyle, tek tek agrklamah bir gekilde belirtilerek
personele imza kargrh[rnda verilecek ve personel bu yrinergede belirtilen grirevleri eksiksiz
yapacak ve siirekli olarak gahqma masasrnda bulunduracaktrr.
o) Miidtir, miidtirltik personelinin devam/devamszh$mdan sorumludur.

iriNci n0lUu
GENEL |ITNT,NN VE TANIMLAR

MADDE 7:
A- PARK BAHCELER MUDURLUGUNUN TEMEL YAPISI :

Park Bahgeler Miidtirliiltintn bu gtinkii kurulugu, g<irev konulanrun gegitlerine
dayanmaktadrr. Miidiirlti[tin, amag g6revler ve iligkileri bakrmrndan hem planlayrcr ve hem
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de uygulayrcr ydnleri vardr. Park Bahgeler Miidiirlii[iine. gcirev veren yiirtirltikteki yasalara

gdte'I;iiaiirliigiin iki yonlii bir niteligi oldulu gcirtilmektedir.

l- Miidiirliik kendi gdrev konulannda ara.gtrncr, planlaytct izleyici, deferlendirici' denetleyici

yol gristerici bir drgiit niteliginde gahqmaktadrr'

2- Aynca yine kendi konulanndabizzat uygulama da yapmaktadrr' Buna gore yukanda

belirtilen amaglann de[erlendirilmesinde, ana gtirevlerinin yerine getirilmesinde ve iq

iligkilerinin gozetilmesinde part Bahgeler MiidiirliiEiiniin bu iki ydnlti niteliEi iizerinde

dnemle durulmahdrr.

B. G6REV YETId VE SORUMLULUK:

1- yetkiler ile gcirevlerin birbirlerinden kesin olarak ayrrlmalan olanaksrzdrr- Sorumluluk

y"tt i .,0" g<irev birbirleri ile gok yakrndan ilgisi bulunan, birbirleri iizerinden tantmlanabilecek

ve agrklanabilecek ve birbirlerinden giig kawamlardrr'

2- Gorev yetki ve sorumluluk konusunda bu y<inetmelikte kabul edilen genel kurallar

gunlardrr.

a) Her eleman gdrevini yapmak igin gerekli ve yeterli yetkiye sahiptir. Yetki ise bir gorevi

(lit"tik, nicelik, stire, y-Ontem v.b. hususlar ydntinden) istenen bigimde yapmak igin ba[lt

bulunan kigi yada makamdan alman 
(6Hak" olarak yorumlanmaktadrr.

b) Her eleman gdrevini yapmamaktan, eksik, yanhq veya

sbrumludur.

geg yapmaltan yetkisi oramnda

ycintinden) istenilen
karqr hesap venne

3- yetki devri y6neticilerin genel y<inetim gorevlerini daha etkin bir gekilde yapabilmeleri

igin yararlandrkian bir ytintem ilkesidir. Yetki dewi, yasalann gahgma ilkesi ve kogullanmn

,r-ri-rnu gd,re yaprlrr. Bir yetkinin devredilmesi sonucunda, yetkiyi devreden ydneticinin o

yetkinin tuttamtmasmdan do[an genel sorumlulufu devam eder. Yetkiyi devreden ile

devralan arasrnda yeni bir sorumluluk iligkisi do[ar.

Yetkiyi devralan, o yetkinin kullamlmasrndan dogan cezai, parasal ve hukuki

sorumluluklanndan bagka, yetkiyi deweden ycineticiye kargr gtirev sorumlulu[u da yi.iklenmiq

olur.

Bir gdreve vekdleten atananlar o gdrev igin gerekli yetkiye sahip olur ve o gtirevden

dolayr sorumluluk ytiklenilir.

UCUNcU sOLUn{
yONnTiciIBniN GENEL vE oRTAK G6REV YETKI VE SORUMLULUKLARI

MADDE 8:

A- Her kademede yonetici durumunda bulunan kigileri "Ytinetici" srfatr ile y{iklendi[i
y<ineticiler igin ortak ve genel bazr g6,rev yetki ve sorumluluklarr vardr. Y<inetim

Sorumluluk "bir g<irevin (Nitelik, nicelik, si.ire, y<intem v.b. hususlar

bigimde yaprlmasrndan ottirti ba[h bulunan kili yada makama

yiikiimltilti$i.i" olarak anlagrlmaktadrr.

{.,/j
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kademelerinin dtgey olarak sralanmasmda bu gcirev yetki ve sorumluluklann <jzleri

defiqmez, sadece en iist yonetim kademesinden baglayrp en alt ytinetim kademesine do[ru
kapsam ve srrurlan daralrr. Y<ineticilere iligkin bu genel ve ortak g<irev yetki ve sorumluluklar
ileride her birim igin belirtilen rizel g<irevlerin zamanrnda ve amaca uygun bir bigimde
yaprlmalarrmn 6n gartlarr niteligindedir. Bu nedenle, her yonetici hangi ydnetim kademesinde

bulunursa bulunsun bu g<irevleri yerine getirmek durumundadrr.

Ycinetmelilin bu b6liimi.i, MiidiirltigUn kuruluq btitiinii iginde yer alan kademelerin

hepsinde ortak olan bu g<irevlerin her birim kademelerin ayn ayn tekrar edilmemesi igin
dtizenlenmigtir.

Her ydneticinin temel gcirev, yetki ve sorumluluklan igerisinde gunlar vardr.

l- Planlama-Programlama:
a. Amaca ulaqmak igin birbirini izleyen belli adrmlar bigiminde gahgma alanlan ve

programlanm hazrlamak, hazulatmaktr.
b. Yetkisi iginde olan plan ve programlan onaylamak, ye&isi iginde olmayanlan bir iist

kademedeki ydneticilere onaylatmaktr.
c. Bu gahgmalar srasrnda yasalann, gahgma ilke ve gartlann srrurlan iginde kalmayr

sa!lamak.

2- Diizenleme:
a. iq ile ilgili hizmet bogluklanrun veya olumsuz girigimlerinin olup olmadrprm

araftrrmak, bunlan giderici tedbirler almak.
b. igin yaprlmasr igin gerekli mali kaynak, personel, malzemenin zamamnda

sallanmasmr g<ir0p, g<izetlemek.
c. ig ile ilgili gahgma gartlanru grizden gegirip, yaprlan iq'ten maksimum verimi almak.

3- Koordinasyon:
a. igin yaprlmasr srrasrnda hangi birimler ile do!rudan do!ruya veya dolayh iligkiler

kurulmasr gerektilini ve bu iligkilerin kapsammr ortaya grkartmak.
b. Bu iliqkileri sallayrcr diizeni kurmak ve kurulan diizeni ilgili personele duyurmak.

4- Uygulamah y<inetim:
a. G<jrevi zamamnda ve amaca uygun olarak sonuglandrrmak.
b. Asrl gdrevle ilgili yazrgma, g<irtb alma, olur grkartma gibi yan gdrevleri de yapmak,

yaptrrmak.

izleme, denetleme, de$erlendirme :

a. Uygulamanm g<irevin yaprhgrmn belli agamalannda sonuglarr
delerlendirme diizeni kurmak.

b. De[erlendirme srrasrnda ortaya grkan sorunlan gdzmek veya
kademeve sunmak.

ri[renmek iizere br

griziim <inerisiyle tist

6- Bilgi verme:
Gdrevin yaprhgrnda ve sonuglanmasrndan bir iist kademedeki ydneticiye veya diler

ilgili ve yetkililere devamh olarak bilgi vermek.

7- Yrinetimle ilgili diler gcirev, yetki ve sorumluluklar:

\/
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Atama, yiikseltme, yer de[igtirme, miik6fatlandrrma ve cezalandrrma iglemlerine

iligkin <in yazrgmalarr yapmak, ya da bu konularda karar almak, sicil vermek, iq dalrtrmmt
dtizenlemek, y<ineticisi oldufu birimi gereken yerlerde temsil etmek, birimin yrlhk biitge

program onerilerini hazrrlamak.

B- Yukandaki gcirevleri yerine getirirken ayrrca her y<inetici aga[rdaki ycinetim

ilkelerini de goz dntinde bulundurmahdrr.

l- inisiyatif:
Ycinetici, kendi biriminin gorevine sahip grkmah, g<irevi yerine getirmek igin yaratrcr

olmah, 6nce davranmah, igi baglatrp sonuglandrrma yeteneli bulunmahdrr. Ydnetici, gtirevin
yaprhqrmn her aqamasrnda yasalann, gahgma ilkesi ve koqullanrun gizdiSi smrra kadar

ilerlemekten gekinmemelidir.

2- Segme ve Karar venne:
Y<inetici, gdrevin her safhasrnda karar verne, kendisine ulagtrnlan deligik gtiztimler

arasrnda bir segim yapma, karar verme yetkilerinin hangilerintbizzat kullarup, hangilerine fist
yonetim kademesine aktarmasr gerekti[i bilgi ve becerisine sahip olmahdrr.

3- Kolaylaqtrrma:
Ydnetici, g<irevle ilgili biittin iglemleri kolaylagtrrmak igin devamh olarak gare ve

tedbirler aramahdu.

4- DeSigtirme:
Y<inetici program uygulamalannda ortaya grkabilecek de[igikliklere uyabilme niteligi

tagrmahdr.

5- Eldeki Kaynaklardan iyi yararlanma:
Y<inetici, personel, arag-gereg v.b. kaynaklardan mevcut olanlann hepsinden tam

olarak yararlanmayl amag bilmeli, ancak; bundan sonra yeni kaynak istelinde bulunmahdrr.

6- Geliqtirme:
Ydnetici, kendi biriminin kurulugunu, personelini, gcirevini yerine getirmeyle ilgili

ilke gart ve iglemlerini siirekli olarak geligtirme yollanru aramah, modem ydnetim
ilkelerindeki geligmeleri izlemelidir.

7- Devamhhk:
Ycinetici, butiin gahgmalan baqrndan sonuna kadar kesintisiz olarak planlamah ve

diizenlemelidir.

8- Liderlik:
Ydnetici, tutum ve davramglan ile elemanlanmn saygl, itaat ve giivenlerini

kazanmahdrr.

9- Moral:
Y6netici, elemanlanmn sorumluluk duygusunu geligtirmeli, kendilerine olan g0ven

duygulanm beslemelidir.

10- Takdir ve ceza:
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Ycinetici, ytirtirltikteki ilke ve kogullara gdre gereginde takdir etmek; gereginde ceza
vennek yetkisini gekinmeden kullanabilmelidir.

1l- Disiplin:
Ydnetici, amaca kanunlann <ing<irdiifiti yoldan ulagmayt saflayacak temel ilke ve

gartlara kesinlikle uyulmasmr saflamahdrr.

12- Ortam:
Ycinetici grirevin yaprlmasr igin gerekli ortam, arag ve geregleri, biiro gartlanm

sa[lamahdrr.

NnUNUnr,Ux niniu YETKiLILERiNiN ORTAK CORNVT,NRi:
MADDE 9:
a) Hizmetlerin daha iyi planlanmasr ve karar alma etkisinin arttrilmasr bakrmrndan,
miidtirlii[iin gdrev kapsamr gergevesindeki sorunlanmn saptanmasr agrsmdan veri tabanlan
olugturmak,
b) Miidiirliik ile ilgili hizmet hedeflerini, yasal, hukuksal ekonomik ve ydnetsel srrurlilrklarr,
dikkate alarak saptamak,
c) Hizmet hedeflerinin yerine getirilebilmesi igin gerekli girdileri, gegit, miktar, maliyet olarak
aynntrlan ile belirlemek,
d) Mtidtirliik hizmetleri ile ilgili olarak sahip oldu[u kaynaklar ve finansal olanaklan
belirlemek ve gereksinimlerini yarattr[r gtig ile kargrlagtrrmak,
e) Oluqturulan yeni gahgma sisteminden elde olunan ilk sonuglardan sonra hedefleri gdzden
gegirmek ve olanaklar ve gereksinimleri irdeleyerek yeniden saptamak,
f) Saptanan yeni hizmet hedeflerine uygun yrlhk eylem programl hazrlamak,
g) Yilltk eylem programrna kogut olarak ayhk ve haftahk gahgma planlan hazrrlamak,
h) Qahgma sonrasl dtizenlenen raporlann sonuglanna gdre, elde olunan performans, dnceden
saptanmrg hedeflerle kargrlaqtrrmak, sorumluluk alan personelin gahgmalanru de[erlendirmek
ve ahnmasr gereken yeni ve ek diizeltici geligtirici, nitelikli dnlemler planlamak,
i) Denetlemeye konu olacak yerlerle ilgili sicil sistemi olugturmak,
j) Miidiirlii!-un gahpma konulanmn belirlendigi 6. maddedekiler ile diler maddelerdeki alt
birim sorumlulan ile ilgili gahgmalan yapmak,
k) Alt birim sorumlusu personeller arasrnda igbirlifi ve uyumu sallamak personellerinin
devam/devamsrzhlrndan sorumlu olmak,
l) Ak birim sorumlulan, gdrev ve gahganlan biriminin mtidtiriine kargr sorumludur. Mtidiir
tarafindan mevzuat hiikiimlerine uygun verilen difer g<irevleri de yapar.
m) Personeli isteklendirmek, verimli ve baganh gahgmayr sa[lamak,
n) Alt birimde gdrevlendirilen personelin, yapacaSr igle ilgili g<irevlerinin neler oldufu,
miidiir ve tarafindan diizenlenecek bir i9 ydnergeyle tek tek agrklamah bir qekilde belirtilerek
personele imza kargrh[rnda verilecek ve personel bu y<inergede belirtilen grirevleri eksiksiz
yapacak ve stirekli olarak gahgma masasrnda bulunduracaktrr.

A) PARK - BAHQE i$LERi VE PLANLAMA BAKIM ONARIM EINN,I
SORUMLUSUNUN GOREV, YETKI VE SORUMLULUKLARI:
a)- Planlama ve araqtrrma iqlevlerini yapar.
- Mastr plan gahqmalan igin veri toplar, veri tabam oluqturur.
- Krsa, orta ve uzun vadeli planlar hazrlar.
- Yrlhk ve ig programlanm olugturur.
- Donafi tasanmlan yapar.
b)- Yeni alan tesisi igin gahqmayapar.

'i, ,
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- Aplikasyon, tesviye ve hazrrlama iglerini yapar.

- Yaprlann olugturulmasr donatr ve tesisatlann montajlannm yapdmasr iglerini yiinittir.
- Dikim ve ekim iglerini orgatize eder ve gergekleqtirir.
c) Mtidiirliigiin amact do[rultusunda tarafindan kendisine verilen gcirevlerin yerine

getirilmesinde alt birim sorumlusuna balh tiim personeli igbirli$i halinde sevk ve idare ile
yetkilidir.
d) MiidUrliik gorev alanr igindeki dinlenme ve gezinti parklanmn, gocuk parklan ve oyun
alanlanrun, yeqil alanlann ydnetim ve denetim sistemini kurar.
e) Gdrev ve sorumluluk kapsamrndaki tiim alanlann bakrm, sulama, budama, bigme, ilaglama,
gapalama, belleme, onarma, yenileme iglerini organize eder ve yaptrnr.
f) Mtidtirliik alanlan igin gerekli iiretim tasanmlan ve gahqma planlamasr yapar.Bitkisel,
donatr ve yaprsal iiretimin gergekleqtirilmesini saSlar.
g) Belediye fidanhlrnda bitkisel i.iretim planlamasr yapar. Uretim igin gerekli materyallerin
temini konusunda organizasyon yapar. FidanhSrn sevk ve idaresinden sorumludur.
h) Mtidtirliifiin amacr do[rultusunda alt birim sorumlusu tarafindan kendisine verilen
gtirevlerin yerine getirilmesinde bagh tiim personeli igbirli[i halinde sevk ve idare ile
yetkilidir.

uOnnUNcU nolUnn
ORTAK TTUI(UNAT,NN

TUM PERSoIIEL:
MADDE 10:

a. Srmf, etiket ve unvan farkr g<izetneden her vatandaqa egit davramr.
b. Mesai bitiminde masa tizerindeki ewaklarrm kendilerine ait dolap ve masa g<izlerine

koyar ve kilitler.
c. Herhangi bir nedenle gdrevlerinden aynlan personel, korumak ve saklamakla gdrevli

ewakr kendisinden sonraki gdreve baplayan personele dewetmedikge gdrevinden
aynlamaz. Devir teslim cetvelleri Miidtirliikte saklamr.

d. Miidiirliigti ilgilendiren gegitli hizmetlerin uyumlu ve diizenli ytiriitiilmesi, personel
arasrndaki ahengin sallanmasr igin herkes gayret gosterir. Olumsuz bir durumda konu
Miidtire yansrtrlrr. Miidiir bu hususta gerekli <inlemleri alrr.

GELEN _ GiDEN EVRAKA YAPILACAK i$LEMLER:
MADDE 11:

a. Miidiirltipe gelen evrakrn <ince kaydr yapilrr, yetkili tarafindan havale edilir. Personel,
yaprlmasr gerekli iglemleri zamanrndave noksansrz yapmakla yiiktimltidiir.

b. Gelen ve giden evrak, ilgili kayrt defterine tarih ve sayrlanna g<ire kaydedilir.
Miidtirliik drgrna yazlJan evrak, zimmetle ilgili birime teslim edilir.

AR$iVLEME VE DOSYALAMA:
MADDE 12:

a. Mtidiirliikge yaprlan tiim yazrgmalann birer 6rne[i konulanna grire ayn ayn
klas<jrlerde argivlenir.

b. Dosyalama igleminde konulanna gdre ayn ayrr yaprlrr.
- Gelen evrak dosyasr
- Giden evrak dosyasr
- Avans dosyasr
- Ayniyat, demirbaq dosyasr
- Genelge ve bildiriler dosyasr gibi.



MADDE 13:

Belediye birimleri arasrndaki yaztsmalar, miidtirtin imzasr ile yiiriitiiltir.
Belediye drqr yazrgmalar Bagkarg grirevlendirecefi Bagkan Yardrmcrsr ya da 6zel

Kalem Miidtirii' niin imzasr ile yiiriitiiliir.

BE$iNci sOLtiNI
qE$irt,i ntirUvrlnn

YONETMELiKTE TTUXUVT BULT]I{MAYAI\ HALLER
MADDE 14- igbu y<inetmelikte hiikiim bulunmayan hallerde ytiriirltikteki ilgili mevzuat

hiiktimlerine uwlur.

r'.a, vUnUnr,tilUrt MADDE 15:

Bu ytinetmelik Alaqehir Belediye Meclisince kabul edildi[i tarihte yiiriirlii[e girer.

vtinUrvrn
MADDE 16:

Bu Ydnetrnelik htikiimlerini Alagehir Belediye Bagkam yiirtitiir.

MECLiS BA$KANI KATIP KATIP
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