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Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- (l) Bu Yönergenin amacı; Bergama Belediyesinde görev yapan sözleşmeli

personele verilecek disiplin cezalarınln usul ve esaslarlnı belirlemektir.

Kapsam
Madde 2- (1) Bu Yönerge, 5393 Sayılı Kanunun 49 uncu maddesi uyarlnca Bergama

Belediyesinde görev yapan sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak
Madde3_(1) BuYönerge, 1410711965larihlive 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

O3l0712005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu kararı ile uygulamaya konulan Sözleşmeli Persone| ÇallştlrllmaSlna ilişkin
Usul ve Esas|arile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdarelerGenel Müdürlüğü'nün 31/'lO/2OO5 tarih
ve B050MAH0710001/1 1493 saylll Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4- ('1) Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Belediye: Bergama Belediyesini,
b) Disiplin amiri: Bu yönergeye ekli cetvelde (Ek-1) belirtilen amkleri,
c) Disiplin kurulu: 29.04.202'l tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile

yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesi ve İçişleri
Bakanlığl ile Çevre, Şehircilik ve iklim Degişikliği Bakanlığınca 11.03.2022 tarih ve 31775
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Disıplin Amirleri
Yönetmeliğine uygun olarak Bergama Belediyesinde oluşturulan disiplin kurulunu,

d) Sözleşmeli personel: 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine
dayanılarak istihdam edilen personeli,

e) Yönetici: Bergama Belediyesinin şef ve üstü her türlü idari ve teknik işi yürüten
personelini lfade eder.

ixiııci söLüin
Disiplin Hükümleri

Disiplin Cezaları
Madde 5- (1) Aşağıda sayılan davranışlarda bulunan sözleşmeli personele durumun

niteliği dikkate alınarak aşağıdaki disiplin cezalardan birisi verilir.

a) Uyarma cezası
b) Kınama cezası
c)AylıKan kesme cezası

d) Sözleşmenin feshi cezası

Uyarma Cezası
Madde 6- (1) Görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olmas| gerektiğinin yazı ile

sözleşmeli personele bildirilmesidir- Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller aşağıda
sıralanmıştır.

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde
Belediyece belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç
ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kay(sız göstermek veya düzensiz
davranmak,



b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç ge|mek, erken ayrılmak, görev mahallini terk
etmek.

c) Belediyece belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek.
ç) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,
d) Görev vakarına yakışmayan tutum Ve davranlşta bulunmak.
e) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak.
0 Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,
g) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.

kınama cezası
Madde 7- (1) Görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazl ile sözleşmeli

personele bildirilmesidir. Kınanma cezası gerektiren fiil ve haller aşağıda sıralanmıştır.

a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde
Belediyece belirlenen usul Ve esaSlarln yerine getirilmesinde, görevle ilgiıi resmi belge, araç
ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak.

b) Eşlerinin, reşit olmayan Veya mahcur olan çocuklarlnın kazanç getiren sürekli
faaliyetlerini belirlenen surede Belediyeye bildirmemek.

c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak.
ç) Hizmet dışünda Belediyenin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte

davranlşlarda bulunmak.
d) Belediyeye ait resmi araç, gereç Ve benzeri eşyayı öze| işlerinde kullanmak.
e) Belediyeye ait resmi belge, araç, gereç Ve benzeri eşyayı kaybetmek.
f) İş arkadaşlarına, mahiyetindeki persone|e ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak.
g) iş arkadaşlarİna Ve iş sahiplerine Söz Veya hareketle sataşmak.
ğ) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı

yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak.
h)Verilen emirlere itiraz etmek.
ı) Borçlarınl kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına sebebiyet vermek.
i) Belediyenin huzur, sükün ve çahşma düzenini bozmak.
j) Yetki|i olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon

kurumlarına bilgi veya demeç vermek.
k) Belediyeye ait resmi belgeleri ilgili amirin izni ve bilgisi olmaksızın görev yeri

dışarısına çıkartmak.

Ayllktan Kesme Gezası
Madde 8- (1) Sözleşmeli personelin brüt aylığından 1l3O - 1l8 oranları arasında kesinti

yapılmasıdır. Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller aşağıda gösterilmiştir.
a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev

mahallinde Belediyece belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi
belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak.

b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek.

c) Belediyeye ait resmi belge, araç, gereç Ve benzerlerini öze| menfaat sağlamak
için kullanmak.

ç) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,

Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek.
d) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri

amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak.
e) Hizmet içinde kamu hizmetlerine duyulan itibar ve güven duygusunu sarsacak

nitelikte davranlşlarda bulunmak.



Sözleşmenin Feshi Cezası
Madde 9- (1) Sözleşme süresinin dolmasl beklemeksizin Sözleşmesi feshedilerek,

personelin görevine son Verilmesidir.
a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek veya uyuşturucu madde

kullanmak.
b) Söz|eşme dönemi içerisinde mazeretsiz ve kesintisiz üç gün Veya toplam on gün

süreyle görevine gelmemesi,
c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak.

ç) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü Veya aşağılayıcı fiil ve hareketler

yapmak.
d) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri loplantl, tören ve benzeri amaçlarla

izinsiz kullanmak veya kullandırmak.
e) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek.
f) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer_kazanç getirici

faaliyetlerde bulunmak.
g) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi.inanç, din Ve

mezhe-p ayrımı yjpmak, kişilerin yarar veya zaraı hedef tutan davranışlarda bulunmak.

ğ) Eİelirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunamamak,

h) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak.
ı)' Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaş|an veya iş sahiplerine hakarette bu|unmak

veya bunları tehditetmek.
D Verilen görevleri ve emirleri kasten yapmamayı alışkanlık haline getirmek,

j) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak,
'İ1 

ioeoıoiii veya- siyasi amaçlarla Belediyenin huzur, sükun ve çalışma düzenini

bozmak, boykoi, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini enge|leme, işi yavaşlatma ve yasa

dışıgrevgibi'eylem[ere katılmak veya bu amaçlarla topıu olarak göreve gelmemek, bunIarı

tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak.
l) yasaklanmış heituilu yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş,.pankart,

bant ve benzerlerini basmak, çbğinmaı<, dağıtmak veya bunları Belediyenin herhangi bir

yerine asmak veya teşhir etmek.
m) Siyasi partiye girmek.
nf s"urş, olağanüstu hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği

görev Veya emirleri yapmamak.
o),KamupersoneıisıfatıilebağdaşmayacaknitelikVederecedeyüzklzartıclVe

utanç verici hareketlerde bulunmak.
p) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,
ı.İ Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,

")YurtdışındaaeıeoiyeninitibarinidÜşürecekveyagörevhaysiyetinizedeleyecektutum Ve davranlşlarda bulunmak.

ş) 58,16 saiı|ı Atatürk Aleyhine işlenen Suçlar Hakklndaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek,

t)Terörörgütleriyleeylembirliğiiçerisindeolmak,buörgütlereyardımetmek,kamu
imkan ve kaynakl-arını uu oiğutıeri deiteiıemeye yonelik kullanmak ya da kullandırmak, bu

örgütlerin propagandasını yapmak.-''-- 
,| dsi'r.-1ıııı oevıet'Ü5murları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)

bendinin(5)numaralıaltbendindesayılansuçlarınherhangibirisindenmahkumolmak.-- - 
üj lşe girişte i"t"niı"n belge,lerde tjhrifat yaptığlnln veya gerçeğe aykırı beyanda

bulunduğunun sonradan anlaşılması.-- -' --'rl lşe alınması 
"ç,i,no"n 

gerekli olan niteliklerinden herhangi birini taŞlmad|ğlnln

sonradan anlaşılması,-- -- 
y ) işL aıınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaYbetmesi,

İ j İUmetin gereKiği pozisyonuna ihtiyaç kalmaması,
aa! Bir prole kaprr;l,na" işe alınması durumunda istihdam edildiği projenin tamamlnln

veya proje Ooltlmİerihin s6zleşmede ön9örülen süreden önce tamamlanması,

bb) Sözleşmeli personelin 65 yaşını doldurması,



Benzer durumlar ve eylemler
Madde 10- (1) Bu Yönergenin 6'ncı, 7'nci, 8'inci ve 9'uncu maddesinde sayılanlar

dışında kalan ve fakat nitelikleri itibariyle disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere
benzerliği bulunan durumlara ve eylemlere de olayın niteliği ve ağırlığı dikkate alınarak bu

Yönergede sayılan cezaIardan birisi verilir.

Tekerrür
Madde 1l- (1) Disiplin cezası verilmesine sebep olan aynı eylemin veya durumun

tekrarlanmasl halinde bir derece ağr ceza uygulanır.
(2) Aynı derecede cezayı gerektiren farklı fiil veya haller nedeniy|e verilen disiPlin

cezalarının üçüncü defa uygulamaslnda bir derece ağlr ceza verilir.

Geçmiş hizmetlerin disiplin cezalarına etkisi
ııiıaaae- ı 2-(1) Geçmiş hizmetleri slraslndaki çalışmalarl olumlu olan sözleşmeli

personele verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.

ceza kovuşturmast ile disiplin soruşturmaslnln bir arada yürütülmesi
Madde 13- (1) Aynı olaydan dolayl_sözleşmeli personel hakkında ceza

mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış oIması disiplin soruşturmaslnl geciktiremez.

(2) sözleşmeli personelin ceza kanununa göre mahkum olmasl veya olmamasl

halleri disip|in cezasının ayrıca uygulanmasına engel olamaz,

Zamanaşımı
Madde li_ (1) Disiplin cezasını gerektiren fiil ve halleri işleyen sözleşmeli persone|

hakkında, bu fiil ve halleiin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren; uyarma, kınama ve

;ri,ki;; i".." cezalarında bir ay içınoe, bu yönerge_nin 9, uncu maddesinin birinci

nİr""",n (u), (ü) bentleri hariç olmik izere sözleşmenin feshini gerektiren durumlarda ise

aıtı ay içeriiinoe disiplin soruşturmasına başlanılmadığı takdirde disiplin cezası verme

yetkisi zamanaşımına uğrar.' 
(2) Disipiin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihaYet iki Yıl

içinoe oiiipıın |ezası verilm6diği takdirde ceza verme.yetkisi zamanaşımına uğrar.
' (3) Bu yönergenin 9,unJu maddesinin birinci fıkrasının (u), (ü) bentlerinde belirtilen

durumlarda zamanaşımı hükümleri uygulanmaz,

savunma hakkı
Madde15-(,1)SözleşmelipersonelinsavunmaslalınmadandisiplincezaslVerilemez
(2) Soruşturmayl yapanln veya yetkili disiplin kurulunun yedi günden az olmamak

uzere virdiği sure içina-e Veya belirtil;n bir tarihte savunmaslnl yapmayan sözleşmeli

personel savunma hakkından vazgeçmiş sayılır,

karar süresi
ll"aa" 'lS- (1) Disiplin amirleri; uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını

,orrştrir"n,n tamimıanoığı günden itibaren ,l5 gün içinde Vermek zorundadtr.--'*''izj 
soJ"|menin tes-ni 

-cezası 
verilmesi gereken durumlarda, soruşturma dosyası

,orrşt,]ii 
"n.-ümamlandığı 

tarihten itibaren on beş gün içerisinde disiplin kuruluna

olno'"i,ıir. Disiplin kurulu iie Josyanın kendilerine intikal ettiği tarihten itibaren altı ay

İçerisinde kararını vermek zorundadır,

Kararların tebliği
i/ı;J;;ir_ (1)bisiplin amirleri taraflndan verilen disiplin cezaları bu amirler

tarannJan, iozıJş.Lnin tesni cezası ise Disiplin kurulu başkanı tarafından en geç kararın

irJiıJioıl]i.iniEı"ven on beş gün içerislnde ilbiıı sozıeşmeli personele tebliğ edilir.

Uyguıama:

Madde18-(1)Disipl.ncezalarıverildiğitarihtenitibarenhükümifadeederVederhal
uygulanlr.



(2) Ayllktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden aybaşında uygulanır.
(3) Verilen disiplin cezaları gereği yapılmak üzere, soruşturma dosyasıyla birlikte

derhal lnsan Kaynakları ve Eğitim Müdüdüğüne bildirilir.

ıtiraz hakkı
Madde l9- (1) Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme

cezalarrna karşl üst disiplin amirine, üst disiplin amirinin vermiş olduğu cezalara karşl
disiplin kuruluna itiraz edilebilir.

(2) iti,razda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde
itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.

(3) itiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren
otuz gün içerisinde gerekli incelemeleri yapmak ve kararlarını vermek zorundadır.

üçüııcü BöLüM
Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurulu

Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve disiplin kurulu
Madde 20- (1) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları ekli cetvelde (Ek-1)

unvanlart belirtilen disiplin amırleri tarafından, sözleşmenin feshi cezası ise disiplin
amirlerinin bu yöndeki tespitleri üzerine disiplin kurulu kararı ile verilir.

(2) Belediye Başkanı, sözleşmeli personelin en üst disipljn amiri olup, disiplin
kurulunun ve diğer disiplin amirinin yetkilerini doğrudan kullanabilir.

Disiplin amirleri
Madde 2'|- (1) Disiplin amirIeri belediye hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini

sağIamak amacıyla kanunların, tüzüklerin, yönetmeliklerin ve yönergelerin, taiimat ve
direktiflerin emrettiği görevleri hizmet mahalli içinde veya dışında yerine getirmeyen,
uyulması gereken hususlara uymayan veya yasaklanan eylemlerde bulunan sözleşmeli
personele bu Yönergede sıralanan cezalardan yetkisi dahilinde olanları vermeye, ilgili
mevzuatln kendisine tanldığı sair yetkileri kullanmaya yetkilidir.

(2) Disiplin amirleri, sözleşmeli personele uygulanan disiplin cezasının disiplin
kurulunun reddedilmesi üzerine, ret kararının alındığı tarihi izleyen on beş gün içinde ilgili
sözleşmeli personele başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler-

(3) Üst disiplin amirleri ise, disiplin amirleri tarafından verilen ve itiraz üzerine
kendisine intikal eden uyarma, klnama ve ayllktan kesme cezalarlnl itirazln kendilerine
iletildiği tarihten itibaren otuz gün içinde gözden geçirerek Verilen cezayı aynen kabule,
hafifletmeye Veya tamamen ortadan kaldırmaya yetkilidir.

(a) Disiplin amirleri ve üst disiplin amirleri belediye hizmetlerinin gereği gibi
yürütülmesini sağlamak amacıyla bu Yönerge ile kendilerine verilen yetkileri eşitlik ve
hakkaniyet esasları doğrultusunda kullanmakla, disipline aykırı davranışlarda bulunduğu
anlaşılan sözleşmeli personel hakkında bu Yönergede belirtilen süreler içerisinde
soruşturma başlatmak, gereken cezayı vermek ve disiplin cezalarının zamanaşımına
uğramasını engellemek bakımdan gerekli tedbirleri almak zorundadır.

Disiplin kurulu
Madde 22- (1) Disiplin kurulunun awı bir ceza tayin etme yetkisi yoktur; önerilen

cezayı kabul veya reddeder.
(2) Kurulun başkan ve üyeleri kendilerine, eşlerine, ikinci dereceye kadar (bu derece

dahil) kan ve sıhri hısımlarını, disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri, disiplin
soruşturmasını yaptıkları veya atanmasında yetkili oldukları sözleşmeli personele ait işlerle
ilgili kurul toplantllarlna katllamazlar.

(3) ToplantI gündeminin düzenlenip iIgililere dağıtılmasl, toplantlnln yapılacağı yerin
Ve toplantl zamanlnln belirlenmesi kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp
sonuçlandırılması başkan tarafından sağlanır.

(4) Be|ediye Başkanı taraf ından aksi kararlaştırılmam ışsa kurulda raportörlük görevi
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce yürütülür. Raportör kendisine havale edilen
dosya|arı en geç yedi gun içerisinde inceler



(5) Kurul salt çoğunlukla toplanır, Kurulun başkan Ve üyelerinin görev başında
bulunmamalarl halinde kurula vekilleri katılır, Kurul başkanının bu maddenin ikinci
fıkrasında belirtilen sebeplerle toplantllara katllmaması halinde başkanlık görevi en kıdemli

üye taraflndan yürütülür. Bu durumda kurula katllmayan üyeler toplantl yeter saylslnln
tespitinde göz önünde bulundurulmaz.

(6) kurul kendilerine intikaI eden dosyaların tetkiki sırasında gerekli gördükleri

takdirde hertürlü evrakı incelemeye, ilgili birimlerden ilave bilgiler istemeye, tanık Ve bilirkiŞi

dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, mahallinde keşif yapmaya veya yaptırmaya
yetkilidir.' 

{7) Sözleşmenin feshi cezasıyla cezalandırılması. istenilen sözleşmeli personel;

soruşturma evraiını incelemeye, tanik dinletmeye, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı
olarak kendisi yahut vekili vasıiasıyla savunma yapma hakklna sahiptir.

(8) kurulda raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görüşülmesine geçilir.

konunun aydınlandığl ve görüşmelerin yeterli olduğu sonucuna varlldlğlnda oylama
yapıllr. kurul, oy çorıu6u ve açlk oylama usu|üyle karar verir. oylamada çekimser
i,ri,nr61rr. Başkan- oyunu en son kullanır. oylann eşitliği halinde başkanın bulunduğu

tarafın oyu üstln sayİlır. Karar başkan tarafından açıklanır ve karar özeti üyeler taraftndan

imzalanan birtutanak|a tespit edilir.
(9) kurulgerekçeli kararları, karartarihini izteyen yedigün içerisinde, oy birliğiveya oy

çokluğL'ib alın-dığı hususu da belirtilmek raportör tarafından yazılır, başkan ve üyeler

ürafıidan imzalanır. Bu kararlarda karar oy kullananların görüşlerine yer verilir.

(.1o) sözleşmenin fesih edilmesi cezası önerilen sözleşmeli personelin dosyasınln

incelenmesinde Disiplin Kuruluna Belediye Başkanı başkan|ık eder,
(1.1) Belediye başkanı tarafından belirlenen belediye başkan yardlmcısınln

naşı<anııgınoa, niyerarşik konumlarl dikkate al|narak belediyedeki memurlar arasından

ueLoiy"-uaşı,anınca g6revlendirilen dört üye ile varsa sözleşmeli personelin üyesi olduğu

sendikanln temsilcisinden oluşur.

Yönergede hüküm bulunmayan haller
MADDEz-e.lılauyönergedehÜkümbulunmayanhallerde,657saylllDevlet

Memu6arı Kanunu, 5393 jayılı -Belediye Kanunu, 29.04.2021 tarihli ve 3935 sayılı

Cumhurbaşkanı Karan ile yürüilüğe konuian Devlet Memurları Disiplin yönetmeliğinin 
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inci

;fu;;l ve lçişleri Bakinlığı ile çevre, şehircilik ve ikıim Değişikliği Bakanlığınca

11.o3.2o22 tarih ve 3,1775 siyılı Relmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli

laaİeıeİ oisipıln Amirleri yönetmeliği ile 06.06.1978 |arihve7l15754 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
yürürlük ve yürütme

Yürü rlük
ıtıaooezı-(1)BuYönerge'BergamaBelediyeBaşkanıtarafındanonaylandıktan

sonra yürürlüğe girer

Yürütme
Madde 25- (1) Bu Yönerge, Bergama Belediye Başkanı tarafından yürütülür

1
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DiSiPLiN AMiRLERi CETVEL|

sözLEşMELi
PERsoNEL

DisiPLiN AMiRi UsT
AMiRi

DisiPLiN EN ÜsT DisiPLiN
AMiRi

Belediyece lstihdam
edilen sözleşmeli
personel

Birim Amiri Birim Müdürü Belediye Başkanı


