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MEVCUT ÜYE SAVİSİ Başkan dahil ..12. kişi

Sayın Meclis Üyeleri belediyemiz 2072 mati yıtı bütçesinin imkanlorı dahilinde betediyemizde yopılmış
olan hizmetlere ve foaliyetlere ilişkin raporu sunuyorum.

2072 moli yılı içerisinde, belediyemizce tohsil ve belediyemize tahsis olunon parolar belediyemiz gelir
bütçe si n i o l u ştu rmo ktod ı r.

BELEDIrE e rüa KArNAKLARı

VergiGelirleri

Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri

(Su, Ölçü ve qycrr, Alınan Boğışlar

ve yordımlar

ıller bqnkosı

Pora Cezalorı, Gecikme cezaları

Sermaye Gelirleri

Diğer Çeşitli Gelirler

575.747,97 TL

7.028.299,54 TL

3.707.455,00 TL

773.774.09 TL

2.658,74 TL

25.380,00 TL

KlNlK BELEDıYE BASKANLıĞıN|N 2012 MALi YıLı

FAALİYET RAPORUDUR



Yekün 5.570.309,38 TL

Belediyemizin gelir koynoklorı oldukço kısıtlı durumdodır. Bu nedenle belediyemiz gelirlerinin her zomdn
olduğu gibi çoğunluğunu 2380 sayılı yasa gereği belediyemiz payıno düşen ve iller bqnkosı torafından
gönderilen parolar oluşturmoktadır.

Holkımızın taleplerine ve ilçemizin öncelikli ihtiyoçlarıno göre hok ve odalet ilkesinden oyrılmadan
başorılı çalışmalor yopılarak hizmetlerin yürütülmesine çalışılmıştır. Bu hizmetlerin yürütülmesinde; 2077 yılı
devir tahokkuku 2.475.660,57 TL.2072 yılı tahakkuku 5.798.364,20 TL toplam Tahakkuk 8.274.024,77 TL

2073yılıno devreden tohokkuk 2.773.456,56 TL dır.

BELEDiYEMiz eioratrni

Belediyemiz Personel Giderleri 7.049.407,70 TL

Sosyol Güvenlik kurumlarıno 766,292,79 TL

Molve Hiz. Alım Giderleri 4.486.773,58 TL

Foiz Giderleri 747.089,83 TL

Cari Transfer 577.425,53 TL

Sermoye Giderleri 779.897,57 TL

Yek ün 6.540.225.80 TL

Belediyemiz in 2004 Yılı Hazine Müsteşarlığınca yopılan uzlaşmo sonucu borçları.

Gediz Doğıtım Elektrik 483.552,07 TL

Vergi Dairesi 97.389,72 TL

Emekli Sandığı 88.423,73 TL

Sosyol sigortalar kurumu 290.774,79 TL

Yek ün 960.739,77 TL

2004-2070 yıllorı 6777 Sayılı Yeniden Yopılandırmo Borçlorı

Vergi Dairesi 207.927,62 TL

Emekli sondığı 704.524,94 TL

Gediz Dağıtım AŞ 768.223,20 TL

SosyalGüvenlik Kurumu 95.377,32 TL

Yek ün 577.047.08 TL

2072 yılı Sonu Bütçe Emonetinde olan kurumumuz un olınon Mol ve Molzeme borç Yek ün:

7.359.697,34TL

2077-2072 Yılldrıno ait resmi Kurumlaro Olon Borçlar



Gediz Doğıtım Aş.

Vergi Doiresi

EmekliSondığı

5.G.K

Yekun:

440.597,73 TL

200.000,00 TL

270.000,00 TL

750.000,00 TL

7.000.597,73 TL

Belediyenin 6777 sayılı yeniden yapılandırma,Şohıslor,Resmi Kurumlor ve Hazine Müsteşarlığı
uzloşma borç toplomı: 70.437.689,66 TL

2072 Yılı Gelir Kaynokları Toplamı 5.570.309,38 TL

2012 Yılına Devreden borç Toplamı 4.927.380,28 TL

YAZ| İŞLERİ : 2072 yılında belediyemiz Encümeni tarafından 80 qdet koror olınmış ve gerekli olanlor
uygulonmıştır. Belediyemiz Meclisince de 28 adet karar olınmış ve uygulomoyo konulmuştur.2072 yılı
içerisinde çeşitli kurumlordan 7458 odet yozı gelmiş olup cevabı gerektirenlere yerinde ve zomonındo cevap

verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlor ile gerçek kişilere 978 adet yazı gönderilmiştir.

EMLAK ŞEFLİĞİ : Emlok vergisi(Bino-Arsa-Arozi) tohokkuk işlemlerini yapıp,Tohsilot şefliğine gönderme

Çevre Temizlik vergisinin tahakkuk işlemlerini yapıp tahsil şefliğine gönderme Emlak ve Çevre temizlik
bildirimlerini dosyalomo topu sicil Müdürlüğünden gelen aylık topu sicil formlarını 4 nolu tdblo kısmı

doldurup vergi dairesine gönderme.Vergi doiresinden borçlu mükelleflerin koyıtlı goyrimenkul tohkikatını
yopılması,Süresinde beyondo bulunmayan mükelleflerin beyono çoğrı mektubu gönderme,Kaymakomlık

Makamından yeşil kart ve 2022 sayılı yoso gereği maaş tolebinde bulunan şohıslorın işlemlerini yopmokto

olup ve bu işler l memur torofındon yürütülmektedir.

zABtTA arvıİntİĞİ : Betediyemiz zabıta hizmetleri 7 omir 7 memur personelle çeşitli aralıklarla kontrol ve

denetimlere çıkılmış olup, zobıtq tolimotnomesine oykırı harekette bulunon şohıslora dönem içersinde gerekli

cezai işlemler uygulonmıştır. İlçemiz dqhilinde çöp ve temizlik işlerinin düzenli şekilde toplonılması organize

edilip bu hususta herhangi bir şikayete meydon verilmemiştir. Karosinek ve sivrisinekle iloçlamo mücadelesi

için yıl içerisinde belirlitorihlerde ilaçlomo yöntemlerimiz ile iloçloma uyguloması yapılmıştır.

İrreİrc arvıİntİĞİ : İtfloiye teşkilatı 2 odet itfoiye arqcı 7 omir 6 şoför 6 itfaiye eri ile birlikte 24 saat

hizmette bulunmdktadır. 2072 yılındo İlçemizde büyük sanoyi ve küçük çaplı iş yerleri yönetmelikler

kapsamında denetimleri yapılmış gerekli olan önlemler olınmıştır. Kanalizosyon oçmo, yaz oylorındo cqdde

sokakların yıkonmosı ve ilçemiz ddhilinde ve dışında çıkan 745 adet yqngıno zamonındo müdohole edilip

gereği yopılmıştır.

EVLENME İŞtrnİ : 2072 yılı içerisinde belediyemiz evlendirme memurluğunda 89 odet evlendirme evlendir

me yönetmeliğine uygun bir şekilde nikah akitleri gerçekleştirilmiştir.

FEN İştraİ:

Belediye Fen İşleri Seruisinin 2072 yılı süresince yapıldn fdaliyet çalışmoları aşağıda belirtilmiştir.

iusaar :

7. - Osmaniye mohollesi Sonoyi sitesinde eski WC yıkılorak , yerine 4 bölümü erkekler , 7 bölümü de

bayanloro olmok üzere yeni WC yopımı tomamlonorak esnafımızın hizmetine sunulmuştur.



2. - Belediyemiz Hizmet Binasında tüm seruislerin ve İtfaiye binasında eskiyen ve yolıtımı olmoyon
pencerelerinin , PVC plastik doğroma ile yenilenmesi yopılmıştır.

3. - Belediyemiz hizmet binqsı dış cephesinin tomamı , ısı ve su yolıtımlı sıva ile yeniden sıvonmıştır,

4. - 2072 yılı içerisinde 40 ton hazır osfalt yama molzemesi ile ilçemiz asfalt yollorın bakımı ve

onarımı yapılmıştır.

5. - Atotürk caddesi üzerindeki Beyderesi köprüsü her iki yqno genişletilerek , mevcut yol genişliği

ile eşitlenerek , trafik yönünden rahotlamo soğlanıştır.

6 , - 2072 yılı içerisinde Aşağı ve Osmoniye mohollelerinde bulunon , Toplu konutlor olonı , İgde

sokok , Mezorlık oltı sokok , Gül sokak ,Lise yonı sokok ve Ahmet efendi ve mektebi rüştiye sokokları 6 cm'lik
Beton parke toşı ile 75.000 m2 döşeme yopılarak yol düzenlemeleri tqmomlonmıştır.

7 . - İlçemiz ono caddelerinden olan Atotürk caddesinin merkez kısmındo ve Şehit Halil BALYA

caddelerinde 72.000 m2 beton parke taşı , 2000 metre Beton Bordür , 4.500 metre koro ve 2.000 metre su

oluğu taşı ile birlikte üç odet yeni durak montojı ile birlikte ön görülen kısımda düzenleme çalışmdsı
yopılmıştır. Çalışma yopılan bu olanda cdddenin oltyapı yenilemesi olarak içme suyu ve kanalizasyon

şebekeleri obone boğlontılorı yenilenmiş olup ileriye dönük Elektrik şebekesinin yer altına olınmasınd esas

olacak boş boru hdtları döşenmiştir. Trotuvorlorın aydınlotılmosı ve oğaçlandırılmosı tamamlanorok trofik

dkışı düzenli ve kontrollü hole gelmiştir.

8 . - ilçemiz Osmaniye mohallesi Toplu konutlor parkındo ve Eski Fabriko coddesindeki parkındo yeni

Çocuk solıncqk grubu ve Fitnes kondusyon oletleri ile düzenleme yopılorok hizmete sunulmuştur.

9 - Belediyemiz sınırlorı dahilinde 2000 metre 300'lük , 500 metre 200'lük ve 200 metre 80'lik

beton büz ile kanolizosyon çalışmosı yapılmıştır.

70 . - İçme suyu şebekemize katkı sağlayabilecek iki odet derin kuyu sondojı yopılıştır.

Değerli Mectis üyeleri Yukorıdo özetle 2072 yılındo yopılon iş ve işlemler hakkındo bilgiler

verdim,5393 soyılı Belediye Yasasının 56 maddesi gereği 2072 Mali yılı Faoliyet roporunun ibra edilmesini

be kliyor soy g ı lo rım ı su nuyoru m.0 7.04. 2073

Başkan Vekili ;Kazım İmamoğlu 2011 Yılı Faaliyet Raporu Okundu,

Bu Konuda Söz Almak İsteyen Varmı Diye Sordu

Söz Almak Ve İsteyen Olmadığından Oytamaya Geçildi

yapılan oytama Sonucu 2012 Yılı Başkanlık Faatiyet Raporu Oybirtiği İle Kabul Editdi.

Mustafa A
KA
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KINIK BELEDİyE BASKAxI_,ıĞıNIN 2012 vıeı_,i yILI
FAALIYET RAPORUDUR

Sayın Meclis Ul,eleri beledivemiz 2012 mali y,ılı bütçesinin imkanları
dahilinde beledivemizde vapılmış olan hizmetlere ı,e iaaliı,etlere ilişkin raporu
Sunu"vorum.

2012 mali yılı içerisindeo beledil,emizce tahsil ve belediı,emize tahsis olunan
paralar beledil,emiz gelir bütçesini oluşturmaktadır.

BELEDİVE GELİR KAYNAKLARI

Beledil,emizin gelir kavnakları oidukça kısıtlı durumdadır. Bu nedenle
beledivemiz gelirlerinin her zaman olduğu gibi çoğunluğunu 2380 sal,ılı i,asa gereği
beledil,emiz pavtna düşen ı,e iller bankası tarafından gönderilen paralar
oluşturmaktadır.

Halkımızın taleplerine ve ilçemizin öncelikli ihtil,açlarına göre hak ve adalet
ilkesinden avrılmadan başarılı çalışmalar vapılarak hizmetlerin 1,ürütülmesine
çalışılmıştır. Bu hizmetlerin 1,ürütülmesinde; 20lI r,ılı devir tahakkuku 2.115.660,57
TL.20l2 1,,ılı tahakkuku 5.798.364,20 TL toplam Tahakkuk 8.211.021,77 TL 20l3yılına
devreden tahakkuk 2.713.156,56 TL dır.

BELEDİyrvıİz çİnEnLERİ

Vergi Gelirleri
Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri
(Su, Ölçtl \,e avar, Alınan Bağışlar
ve yardımlar
ıller bankası
Para Cezaları, Gecikme cezaları
Sermaı,e Gelirleri
Diğer Çeşitli Gelirler
Yekün

Belediı,emiz Personel Giderleri
sosval Güvenlik kurumlarına
N{al ve Hiz. Alım Giderleri
F aiz Giderleri
cari Transfer
sermave Giderleri

575.7{1,9l TL

1.028.299,61TL
3.701.-ı55,00 TL

173.771.09 TL
2.658,,71 TL

25.380,00 TL
5.5l0.309,38 TL

1.0-ı9.-107,10 TL
166,292,19 TL

4.486.113,58 TL
1Jl7.089,83 TL
571.425,53 TL
ll9.897,57 TL

Yek ün 6.510.225.80 TL

Beledil,emiz in 200.1 Yılı Hazine Müsteşarlığınca .v-apılan uzlaşma sonucu borçları.
Gediz Dağıtım Elektrik J83.552,07 TL
Vergi Dairesi 97.389,12 TL
Emekli Sandığı 88.423,73 TL
Sosval sigortalar kurumu 29a.771,79 TL

Yek ün 960.139,7l TL

t



2001-2010 1,ılları 6l l l Sal,ılı Yeniden Yapılandırma Borçları
Vergi Dairesi 207 .921,62 TL
Emekli sandığı l01.521,91TL
Gediz Dağıtım AŞ |68.223,20 TL
Sos_val Gür,enlik Kurumu 96.37l,,32TL

Yek ün 577 .011.08 TL

20|2 Yılı Sonu Bütçe Emanetinde olan kurumumuz un alınan Mal ve Malzeme
borç Yek ün: 1.359.691,34 TL

20||-2012 Yıllarına ait resmi Kurumlara Olan Borçlar
Gedİz Dağıtım Aş. .1-10.591,73 TL
Vergi Dairesi 200.000,00 TL
Emekli Sandığı 210.000,00 TL
S.G.K 150.000,00 TL

Yekun: l .000.59l ,73 TL

Belediı'enin 6l l l sal,ılı 1,eniden yapılandırma,Şahıslar,Resmi Kurumlar ve
Hazine Müsteşarlığı uzlaşma borç toplamı: l0.437.689,66 TL

20|2 Yılı Gelir Kal,nakları Toplamı 5.510.309,38 TL
2012 Yılına Devreden borç Toplam ı 1.927.380,28 TL

Y AZl. İŞl-Pnİ : 2012 ı'ılında beleclil,emiz Encümeni tarafından 80 a«let karar alınmış
ve gerekli olanlar ul'gulanmıştır. Beledivemiz Meclisince ıle 28 aclet karar alınmış ve
uYgulama__va konulmuştur.20l2 .v-ılı içerisinde çeşitli kurumlarc|an l-t58 adet _ya77- gelmiş
oluP cevabı gerektirenlere 1,erinde ve zamanın«la cevap verilmiştir. Kamu kurum ve
kuruluşlar ile gerçek kişilere 978 adet .ı:azı gönderilmiştir.

EMLAK ŞEFLİĞİ : Emlak vergisi(Bina-Arsa -Arazi) tahakkuk işlemlerini
vaPıP,Tahsilat Şefliğine gönderme Çevre Temizlik vergisinin tahakkuk işlemlerini yapıp
tahsil Şefliğine gönderme Emlak ve Çevre temizlik bildirimlerini dosr,alama tapu sicil
Müdürlüğünden gelen aylık tapu sicil formlarını -l nolu tablo kısmı cioldurup vergi
dairesine gönderme.Vergi dairesinden borçlu mükelleflerin ka_vıtlı gal,rimenkul
tahkikatını r,apılması

Süresinde bevanda bulunmayan mükelleflerin bevana çağrı mektubu
gönderme

Kal'makamlık Makamından y,,eşil kart },e 2022 savılı },asa gereği maaş
talebinde bulunan Şahısların işlemlerini _vapmakta olup ve bu işler l memur tarafından
1,ürütülmektedir.

ZABITA ,+llİnl-İĞİ : Beledil'emiz zabıta hizmetleri l amir l memur personelle
ÇeŞitli aralıklarla kontrol ve denetimlere çıkılmış olup, zabıta talimatnamesine aykırı
harekette bulunan Şahıslara dönem içersincle gerekli cezai işlemler ul.gulanmİştır.
İlÇemiz dahilinde Çöp ı'e temizlik işlerinin düzenti |ekilde toplanılması organize edilip bu
hususta herhangi bir şika1,,ete meydan verilmemiştir. Karasinek ye siyrisinekle ilaçlama
mücadelesi iÇin ı'ıl içerisinde belirli tarihierde ilaçlama ı,öntemlerimiz ile ilaçlama
u},gulaması t,apılm ıştır.

ı_



İrFaİr"E AMİnl-İĞİ : İtfai1,,e teşkilatı 2 aclet itfail,e aracı l amir 6 şoför 6 itfaiye eri
ile birlikte 2-1 saat hizmette bulunmaktadır. 201,2 vılında İlçemizde bül,ük sanayi ve
küçük çaplı iş 1,erleri ı,önetmelikler kapsamında denetimleri vapılmış gerekli olan
önlemler alınmıştır. Kanalizasvon açma, 1,az avlarında cadde sokakların r,ıkanması ve
ilçemiz dahilinde ve dışında çıkan 1-16 adet },angrna zamanında müdahale eciilip gereği
1,apılmıştır.

EVLENME İŞLERİ : 2012 r,ılı içerisinde beledil,emiz evlenclirme memurluğunda 89
adet evlendirme evlendir me r,önetmeliğine u.ygun bir şekitde nikah akitleri
gerçekleşti rilm iştir.

FEN İşı_,Enİ:

Beledil,e Fen İşleri Servisinin 2012 vılı süresince 1,apılan faalil,et çalışmaları
aşağıda belirtilmiştir.

ixsaıı :

l. - Osmaniı,e mahallesi Sanaı,i sitesinde eski WC r,ıkılarak, r,erine { bölümü
erkekler , l bölümü de bavanlara olmak üzere 1,eni WC \,apımı tamamlanarak
esn afim ızın hizmetin e s u n u lm uştu r.

2. - Beledil,emiz Hizmet Binasında tüm servislerin ve İti'ail,e binasıncla eskiyen ve
yalıtımı olmavan pencerelerinin , PVC plastik doğrama ile venilenmesi ı,apılmıştır.

3. - Beledil,emiz hizmet binası dış cephesinin tamamı , tst ve su },alıtımlı sıva ile
1,eniden stl,anmtştır.

{. , 2012 1,ılı içerisinde J0 ton hazır asfalt },ama malzemesi ile ilçemiz asfalt
1,olların bakımı r,e 0nArımt },apılmıştır.

5 . - Atatürk caddesi üzerindeki Be1,,deresi köprüsü her iki r.ana genişletilerek ,
meı,cut 1,ol genişliği ile eşitlenerek , trafik 1,önünden rahatlama sağlanıştır.

6 2012 1,ılı içerisinde Aşağı r,e Osmanil,e mahallelerinde bulunan , Toplu
konutlar alanı , İgtte sokak , Mezarlık altı sokak , Gül sokak ,Lise !,anı sokak ve Ahmet
efendi ve mektebi rüştiı,e sokakları 6 cm'lik Beton parke taşı ile l5.000 m2 döşeme
ı,apılarak 1,ol düzenlemeleri tamamlanmıştır.

7 İlçemiz ana caddelerinden olan Atatürk caddesinin merkez kısmıncla ve
Şehit Halil BALYA caddelerinde 12.000 m2 beton parke taşı,2000 metre Beton Bordür
, -1.500 metre karo ve 2.000 metre su oluğu taşı ile birlikte üç adet ı,eni durak montajı ile
birlikte ön görülen kısımda düzenleme çalışması vapılmıştır. Çalışma ı,apılan bu alanda
caddenin altvapı r,enilemesi olarak içme suvu l,e kanalizasvon şebekeleri abone
bağlantıları 1,enilenmiş olup ileril,e dönük Elektrik şebekesinin ver altına alınmasına
esas olacak boş boru hatları döşenmiştir. Tratuvarların al,dınlatılması ve
ağaçlandırılması tamamlanarak trafik akışı düzenli r,e kontrollü hale gelmiştir.

8 İlçemiz Osmanil,e mahailesi Toplu konutlar parkında l,e Eski Fabrika
caddesindeki parkında ı,eni Çocuk salıncak grubu ve Fitnes kondus1,on aletieri ile
düzenleme },aptlarak hizmete sunulmuştur.

9 - Beledil,emiz sınırları dahilinde 2000 metre 300'lük,600 metre 200'lük ve
200 metre 80'lik beton büz ile kanalizasvon çalışması 1,apılmıştır.

10 İçme suyu şebekemize katkı sağlavabilecek iki adet derin kul,u sondajı
1,apılıştır.
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Değerli Meclis üyeleri Yukarıda özetle 2OL2 yı|ında yapılan iş ve işlem|er hakkında
bilgiler verdim.

5393 sayılı Belediye Yasasının 56 maddesi gereğa ZOL} Mali yılı Faaliyet raporunun ibra
ed il mesini bekI iyor saygılarımı su nuyoru m.01.04.2013
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T.C.
KINIK

BELEDiyn BAşKANı,ıĞı
Fen İşleri Müdürlüğü

KONU : Faaliyet Raporu . 01.04.2013

BAŞKANLIK MAKAMINA

Belediye Fen İşleri Servisinin 2012 yılı süresince yapılan faaliyet çalışmaları
aşağıda belirtilmiştir.

ixşaaı:

1. - Osmaniye mahallesi Sanayi sitesinde eski WC yılıılarak , yerine 4 bölümü
erkekler , I bölümü de bayanlara olınak iizere yeni WC yapımı tamamlanarak
esnafımızın hizmetine sunulmuştur.

2. - Belediyemiz Hizmet Binasında tüm seıvislerin ve İtfaiye binasında eskiyen ve
yalıtımı olmayan pencerelerinin , PVC plastik doğrama ile yenilenmesi yapılmıştır.

3. - Belediyemiz hizmet binası dış cephesinin tamamı , ı§ı ye su yalıtımlı sıva ile
yeniden §ıyanmıştır.

4. - 2012 yılı içerisinde 40 ton hazır asfalt yama malzemesi ile ilçemiz asfalt
yolların balıımı ve onartmı yapılmıştır.

5 . - Atatürk caddesi iizerindeki Beyderesi köprüsü her iki yana genişletilerek ,
mevcut yol geniştiği ile eşitlenerek , trafik yönünden rahatlama sağlanıştır.

6 . - 2012 yılı içerisinde Aşağı ve Osmaniye mahallelerinde bulunan , Toplu
konutlar alanı, İgae sokak ,Mezarlık altı sokak, Gül sokakrlise yanı sokakve Ahmet
efendi ve mektebi rüştiye sokaklan 6 cm'lik Beton parke taşı ile 15.000 m2 döşeme
yapılarak yol diizenlemeleri tamamlanmışhr.

7 . - İlçemiz ana caddelerinden olan Atatürk caddesinin merkez lusmında ye

Şehit Halil BALYA caddelerinde 12.000 m2 beton parke taşr , 2000 metre Beton Bordür
, 4.500 metre karo ve 2.000 metre su oluğu taşı ile birlikte üç adet yeni durak montajı ile
birlikte ön görüIen lasımda dtizenleme çalrşması yapılmışhr. Çalışma yapılan bu alanda
caddenin altyapı yenilemesi olarak içme §uyu ye kanaliza§yon şebekeleri abone
bağlantılan yenilenmiş olup ileriye dönük Elektrik şebekesinin yer altına alınma§ına
e§a§ olacak boş boru hatlan döşenmiştir. Tratuvarların aydınlatılması ye
ağaçlandınlması tamamlanarak trafik al«rşı diizenli ve kontrollü hale gelmiştir.

8 ı - İ$emiz Osmaniye mahatlesi Toplu konutlar parl«ında ve Eski Fabrika
caddesindeki parlıında yeni Çocuk salıncak grubu ye Fitnes kondusyon aletleri ile
diizenleme yapılarak hizmete sunulnuştur.

9 . - Belediyemiz sınırlarr dahilinde 2000 metre 300'lük , 600 metre 200'lük ve
200 metre 80'lik beton biiz ile kanalizasyon çalışması yapılmıştır.

10 o - İçme §uyu şebekemize katt«ı sağlayabilecek iki adet derin kuyu sondajı
yapüştır.

Gereğini bilgilerinıze au ederim .

Bel. Fen İşL Müdürü
CANTÜRK


