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T.C. 

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

 

Meclis Karar Numarası     : 2019/166  

Meclis Karar Tarihi           : 09/08/2019  

Yürürlüğe Girdiği Tarih   : 16/08/2019 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Kanuni Dayanak 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar 

Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını 

düzenlemek üzere hazırlanmıştır. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar 

Dairesi Başkanlığının hizmet alanlarını ve personelin çalışma usul ve esasları ile görev, yetki 

ve sorumluluklarını kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik,  5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 10 

uncu maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin (b)  bendi ile 18 inci 

maddesinin  (m) bendine istinaden hazırlanmıştır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Teşkilat Yapısı ve Tanımlar 

Teşkilat Yapısı 

MADDE 4- (1) Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı; 

a) Basın Yayın Şube Müdürlüğü, 

b) Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü, 

c) Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü, 

 birimlerinden oluşur. 

Tanımlar 

MADDE 5- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;  

a) Başkan: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanını, 

b) Belediye Başkanı: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanını, 

c) Belediye: Ordu Büyükşehir Belediyesini, 

d) Birim: Ordu Büyükşehir Belediyesi teşkilat şemasında yer alan kadrolar ile bu 

kadrolara bağlı idari kısımlardan her birini. 

e) Daire Başkanı: Ordu Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanını, 

f) Encümen: Ordu Büyükşehir Belediye Encümenini, 

g) Genel Sekreter Yardımcısı: Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu 

ilgili Genel Sekreter Yardımcısını, 

h) Genel Sekreter: Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterini, 

i) Meclis: Ordu Büyükşehir Belediye Meclisini, 

 Şube Müdürü:  Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürü, Meclis ve Encümen Şube Müdürü 

ile Basın Yayın Şube Müdürünü,  

ifade eder. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev Yetki ve Sorumluluklar 

 

Daire Başkanlığının Görev Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 6- (1) Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı kendisine bağlı şube 

müdürlükleri aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir;  

a) Belediyenin kurum içi ve kurum dışı yazışmalarıyla ilgili tüm iş ve işlemleri yerine 

getirmek. 

b) Büyükşehir Belediye Meclisinin görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan 

her türlü iş ve işlemi yerine getirmek. 

c) Büyükşehir Belediye Encümeninin görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan 

her türlü iş ve işlemi yerine getirmek. 

d) Kendisine bağlı müdürlükler arasında koordinasyon sağlamak, müdürlerin 

çalışmalarını denetlemek, görevlerini mevzuata uygun olarak yerine getirmeleri için gerekli 

emirleri vermek. 

e) Belediye hizmetleri konusunda diğer daire başkanlarıyla iletişim kurmak, bilgi 

alışverişinde bulunmak, hizmetlerin koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 

f) 5393 sayılı Belediye Kanununun 63 üncü maddesi gereğince Daire Başkanlığının 

harcama yetkilisi görevini ifa etmek. 

g) Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan ihalelerde ihale onay belgesinin düzenletmek 

ve onaylamak. 

h) 5393 sayılı Belediye Kanununun 61 inci maddesi gereğince, Daire Başkanlığının 

bütçesini hazırlatmak, bütçe ödeneklerinin etkin ve verimli şekilde kullanmasını sağlamak ve 

takip etmek. 

i) Disiplin Amiri olarak ilgililer hakkında gerektiğinde disiplin hükümlerini 

uygulamak. 

j) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince, Daire Başkanlığına ait taşınır malların kaydı, 

muhafazasına dair iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak ve kontrolünü yapmak. 

k) Denetim ve teftiş sonucu düzenlenen rapor ve lahiyalarda belirtilen tenkit ve 

tavsiyelerin yerine getirilmesini sağlamak. 

l) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılacak ihalelerle ilgili her türlü iş 

ve işlemi yerine getirmek. 

m) Başkanlık Makamı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 7- (1) Yazı İşleri ve Arşiv Şube Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine 

getirir; 

a)Daire başkanı tarafından verilen emir ve talimatları mevzuat çerçevesinde yerine 

getirmek. 

Belediye Başkanlığına, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen her 

türlü evrakın incelenip, önemine binaen daire başkanının bilgisi dahilinde, gerektiğinde Genel 

Sekreter Yardımcılarına arz etmek, yazıların havale ve kayıt işlemlerini yapmak, zimmet 

karşılığı ilgili birimlere teslim etmek. 

b) Daire Başkanlığına havale edilen resmi yazı ve dilekçelerin karşılığı olan cevabi 

yazıları süresi içinde ve resmi yazışma kuralları çerçevesinde hazırlayıp, giden evrak defterine 

kaydettikten sonra, elden zimmet karşılığı teslim etmek veya posta yoluyla gönderilmesini 

sağlamak. 

c) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde Belediye Başkanlığına posta 

ile gönderilen yazıları, imza karşılığı Belediyenin bilgi edinme birimine teslim etmek ve 

cevaplarını takip etmek. 
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d) Belediye Başkanlığına kapalı zarf içinde gelen her türlü gizli evrakı, zarfını 

açmadan ilgilisine teslim etmek, havalesi yapıldıktan sonra gizli evrak kayıt defterine işlemek 

ve zimmetli olarak gizlilik içerisinde teslimini sağlamak. 

e) Yazışma kuralları, kodlama, dosyalama ve arşivleme işlemleri konusunda 

Belediyenin tüm birimleriyle uygulama birliğini sağlayıcı çalışmalar yapmak. Elektronik 

İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği ilgili 

birimlerle işbirliği içinde yazışmaların elektronik ortamda yapılmasını koordine etmek, 

f) Şube Müdürlüğünce evrak dosyalama işlemlerinin standart dosya planı genelgesi 

çerçevesinde yürütülmesini sağlamak. 

g) 5393 sayılı Belediye Kanununun 61 inci maddesi gereğince, Daire Başkanlığının 

bütçe hazırlama ve işlemlerini yapmak. 

h) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde Daire Başkanlığı adına mal alımı ve 

hizmet alımı işlemlerine ilişkin talep ve yazışmaları yapmak. 

i) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince Daire Başkanlığına ait taşınır malların kaydının 

tutulması ve muhafaza edilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yapmak, gerekli tedbirleri almak. 

5393 sayılı Belediye Kanununun 64 üncü maddesi gereğince Daire Başkanlığının kesin hesap 

iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak. 

j) Denetim ve teftiş sonucu düzenlenen rapor ve lahiyalarda belirtilen tenkit ve 

tavsiyelerin yerine getirilmesini sağlamak ve bunlarla ilgili yazışmaları yapmak. 

k) Disiplin Amiri olarak gerektiğinde personel hakkında disiplin işlemlerini yapmak. 

Arşiv Mevzuatını ve mevzuatta meydana gelen değişikleri takip ederek Belediyenin 

değişikliklere adaptasyonunu sağlamak. 

l) Belediyenin kurum arşivini kurmak, sevk ve idare etmek. Mevzuat çerçevesinde 

belirli bir süre muhafaza edilmesi gereken arşivlik malzeme için, Daire Başkanlığı birim 

arşivini kurmak. 

m) Birim arşivlerinin düzenlenmesi çalışmalarını koordine etmek, birim arşivlerinden 

kurum arşivine evrak intikalini takip ve kontrol etmek. 

n) Kurum arşivindeki evraktan muhafazasına lüzum kalmayanların ayıklanması için 

komisyon oluşturarak imha işlemlerini yürütmek. Ayıklama ve imha işlemleri neticesinde 

kurum arşivinde saklanması gereken evrakı mevzuata göre tasnif ederek muhafaza etmek, 

verilerin bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlamak. 

o) Ayıklama ve imha komisyonlarının tereddüt ettiği konularda Devlet Arşivleri 

Başkanlığından Başkanlık kanalıyla görüş talep etmek.  

p) Büyükşehir Belediyesi arşivinin ayıklanması ve tasnifi sonucunda ortaya çıkan 

tarihi değerdeki malzemeleri toplayarak Belediye tarihi arşivini oluşturmak ve 

araştırmacıların istifadesine sunmak. 

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereğince kurum arşivinde saklama süreleri 

sona eren belgeler ile Yönetmelikte belirtilen arşiv malzemelerinin Devlet Arşivine devir 

işlemlerini yapmak. 

r) Evrak dosyalama işlemlerinin standart dosya planı çerçevesinde yürütülmesini 

sağlamak. İdari birim kimlik kodları ve standart dosya planlarında meydana gelebilecek 

değişiklikleri takip ederek Belediye birimlerine bildirmek. 

s) Belediyenin resmi mühürleriyle ilgili işlemleri yapmak. 
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Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 8- (1) Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine 

getirir; 

a) 5216 sayılı Belediye Kanununun 13 üncü maddesi gereğince yapılması gereken her 

türlü iş ve işlemi mevzuata uygun olarak yerine getirmek. 

b) 5393 sayılı Belediye Kanununun 21 inci maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma 

Yönetmeliğinin 8 inci maddesi gereğince, Daire Başkanlıklarından gelen teklifleri, İhtisas 

Komisyonlarından gelen raporları ve İlçe Belediye Başkanlıklarından gelen belediye meclisi 

kararlarını dikkate alarak belediye meclis gündemini hazırlamak, Başkana imzalatmak, 

üyelere ve kamuoyuna duyurulmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 

c) Belediye meclisinden ihtisas komisyonlarına havale edilen teklifler ile 

komisyonlardan belediye meclisine arz edilen raporları takip etmek, bu konuda gerekli 

yazışmaları yapmak, komisyon raporlarını yazmak ve raporların ilgililerine, zamanında 

ulaştırılmasını sağlamak 

d) Belediye meclisinde yapılan görüşme ve müzakereler sesli ve görüntülü olarak 

kaydetmek, bu görüşmeleri daha sonra yazılı hale getirmek. Görüşmeleri tutanak halinde 

getirmek ve isteyen meclis üyelerine vermek. 

e) Meclis kararlarını yazmak, kontrol etmek, Belediye Başkanı, Meclis Başkanı ve 

Meclis Kâtiplerine imzalatmak ve yedi gün içinde Valiliğe göndermek. Mülki idare amirince 

onanması gereken meclis kararlarını onaylatmak, yürürlüğe giren meclis kararlarını ilgili 

birimlere göndermek. 

f) Belediye meclis toplantısında, başkanlık makamına verilen yazılı ve sözlü soru 

önergelerinin seyrini takip etmek, cevaplandırılması için ilgili birimlere göndermek ve verilen 

cevapların ilgililere ulaştırılmasını sağlamak, 

g) Büyükşehir Belediyesine gönderilen ilçe belediye meclis kararlarının ilgili birimler 

aracılığıyla meclis gündemine alınmasını sağlamak,  

h) Meclis Kararlarının ve karar özetlerinin kayıtlarını tutmak, meclis toplantısına ait 

yoklama cetvelini hazırlamak, üyelere imzalatmak ve muhafaza etmek, 

i) Belediye meclis ve encümen üyelerine verilecek huzur hakkı ve ödeneklerine ilişkin 

belgeleri düzenleyerek ödenmesi için İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına 

göndermek. İhtisas komisyonlarının toplantılarını organize etmek, komisyon çalışmaları için 

gerekli iş ve işlemleri yapmak. 

j) 5393 sayılı Belediye Kanununun 25 inci maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma 

Yönetmeliğinin 22 inci maddesi gereğince, denetim komisyonunun kurulması ve görevlerini 

yerine getirebilmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak. 

k) Belediye Meclisi tarafından kabul edilen Yönetmelikleri usulüne uygun şekilde ilan 

etmek, meclis kararlarının usulüne uygun şekilde düzenlenerek meclis karar defterine 

kaydedilmesini sağlamak. 

l) 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ilgili 

maddeleri gereğince, Belediye Encümeninin görevlerini yerine getirebilmesi için yapılması 

gereken her türlü iş ve işlemi yapmak, encümen gündemini hazırlamak, encümen kararlarını 

yazmak ve kararların encümen karar defterine usulüne uygun şekilde kayıt etmek. 

m) Encümen kararlarının ilgili birimlere, kurumlara ve diğer ilgililere zimmetli olarak 

teslim edilmesini sağlamak. 

n) Şube Müdürlüğü evrak dosyalama işlemlerinin standart dosya planı çerçevesinde 

yürütülmesini sağlamak. 

o) Denetim ve teftiş sonu düzenlenen rapor ve lahiyalarda belirtilen tenkit ve 

tavsiyelerin yerine getirilmesi ve bununla ilgili yazışma işlemlerinin yapılmasını sağlamak. 

p) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında yapılacak ihalelerle ilgili her türlü iş 

ve işlemi yapmak. 
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Basın Yayın Şube Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 9- (1) Basın Yayın Şube Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yerine getirir; 

a) Günlük, haftalık, aylık gazete, dergi ve mecmuaların aboneliğinin yapılarak ilgili 

birimlere dağıtılması ve arşivlenmesi. 

b) Büyükşehir Belediyesiyle ilgili tanıtım amaçlı kitap hazırlanması ve basımı ile cd, 

dvd ve kısa film hazırlanması veya hazırlatılması,  

c) Büyükşehir Belediyesiyle ilgili belgesel, tanıtıcı ve bilgilendirici film hazırlanması, 

yaptırılması ve yayınlatılması. 

d) Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, açılış, tören konferans vb. programların 

takip edilmesi, uygun görülenlerin haberinin yapılması ve Büyükşehir Belediyesi internet 

sitesinde yayınlanması. 

e) Büyükşehir Belediyesinin açılış, tören, konferans vb. programlarıyla ilgili yazılı ve 

görsel haberlerin yerel ve ulusal medya kuruluşlarına servisini yapmak. 

f) Belediye faaliyetlerinin duyurulmasına yönelik kitap, broşür, afiş, cd vb. 

dokümanların; grafik tasarım, basım ve yayımını yapmak veya yaptırmak. 

g) Belediye hizmetlerinin tanıtımı amacıyla belediye bülteni çıkartmak, bültenin haber, 

tasarım, baskı ve dağıtım koordinasyonunu sağlamak, belediye internet sayfası aracılığıyla 

tanıtımını yapıp, kamuoyuna ulaştırmak. 

h) Yerel ve ulusal yayın kuruluşlarının Büyükşehir Belediyesiyle ilgili fotoğraf, 

görüntü, haber vb. talepleri için gerekli izinleri vermek. 

i) Başkanın basın kuruluşlarıyla gerçekleştireceği faaliyetleri organize etmek, gerekli 

görülen zamanlarda, plan, proje ve belediye hizmetlerinin anlatıldığı basın toplantılarını 

organize etmek. 

j) Önemli gün ve haftalarla ilgili Başkan adına davetiye, tebrik kartı hazırlamak ve 

göndermek. Ayrıca Ordu İlinde faaliyet gösteren yerel/ulusal yayın kuruluşlarının kuruluş yıl 

dönümlerinde Başkan adına çiçek göndermek. 

k) Önemli gün ve haftalarla ilgili yapılacak açılış, konferans vb. faaliyetlerle ilişkin 

olarak başkan adına bilgilendirme amaçlı sms metni hazırlayarak ilgililere atılması için Bilgi 

İşlem Dairesi Başkanlığına ulaştırmak.  

l) Belediyenin web sitesindeki haberleri güncellemek, banner (web sitesi sayfalarında 

herhangi bir kısma yerleştirilen, üzerinde yazı ve grafikler bulunan tıklandığında ziyaretçiyi 

farklı bir URL'ye gönderen reklam) yapmak,  

m) Büyükşehir Belediyesiyle ilgili etkinliklerde fotoğraf ve video kaydı almak, alınan 

kayıtları arşivlemek ve istendiğinde ilgili birimlere vermek,  

n) Yerel ve ulusal medyada Büyükşehir Belediyesi ile haber, yazı vb. tüm konuları 

takip ederek kaydını yapmak, arşivlemek ve kupür haline getirerek başkan, genel sekreter ve 

genel sekreter yardımcılarına ulaştırmak. Gerekli görüldüğü takdirde tekzip işlemlerini 

yapmak. 

o) Belediyenin faaliyet ve hizmetlerinin medya ve halk nezdinde etkin bir şekilde 

tanıtılmasını sağlamak için her türlü reklâm, tanıtım, yapım görsellerini hazırlamak veya 

hazırlatmak. 

p) Belediye ile basın-yayın kurum ve kuruluşları arasındaki ilişkileri koordine etmek, 

haber ve bilgi akışını düzenlemek. Belediye ile ilgili her türlü açık hava görsellerinin 

tasarımını yapmak, onayını almak, bastırarak gerekli yerlere asımını yaptırmak ve zamanı 

geçenleri kaldırtmak. 

r) Belediyenin sosyal medya hesaplarının kontrol etmek ve yönetmek. 

s) Belediyenin çıkarmayı planladığı basılı yayın metinlerinin imla kurallarına göre 

yazımını kontrol etmek ve önsöz hazırlamak. 

https://wmaraci.com/nedir/web-sitesi
https://wmaraci.com/nedir/url
https://wmaraci.com/nedir/reklam
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t) Belediyeye ait tüm basılı ve görsel materyallerin kurum kimliğine uygunluğunu 

denetlemek. 

u) Amirler tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek. 

 

Şeflerin Görev Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 10- (1) Şefler aşağıdaki görevleri yerine getirir; 

a) Şube Müdürü tarafından verilen, hizmet ve görevlere ilişkin emir ve talimatı ilgili 

mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirmek. 

b) Memurlar arasında görev bölümü yapma konusunda Şube Müdürüne teklifte 

bulunmak. 

c) Personelin disiplin ve işbirliği içinde verimli çalışmasını sağlamak. 

d) Mevzuat ve idare tarafından belirlenen dürüstlük ve etik kurallara uymak. 

e) Evrak dosyalama işlemlerinin standart dosya planı genelgesi çerçevesinde 

yürütülmesini sağlamak. 

f) Yazışmaların Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak. 

g) Memurların mesai saatlerine riayet etmelerini sağlamak. 

h) Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince Daire Başkanlığına ait taşınır malların kaydı, 

muhafazası, iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. 

i) 5393 sayılı Belediye Kanununun 64 üncü maddesi gereğince, Daire Başkanlığı kesin 

hesap, iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak. 

j) Denetim ve teftiş sonucu düzenlenen rapor ve lahiyalarda belirtilen tenkit ve 

tavsiyelerin yerine getirilmesi ve bununla ilgili yazışma işlemlerini yürütmek. 

k) Daire Başkanlığının görevleri arasında yer alan Belediye Meclisi ve Belediye 

Encümeni toplantılarına ilişkin yazışmaların yapılmasını sağlamak. 

 

Personelin Görev Yetki ve Sorumlulukları 

MADDE 11- (1) Daire Başkanlığı personeli aşağıdaki görevleri yerine getirir; 

a) Daire Başkanı, müdür ve şef tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, 

bütün çalışmalarını mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek. 

b) Müdürlük çalışmalarıyla ilgili yazışmaları yapmak, kayıtları tutmak, dosyalamak, 

arşivlemek, gelen ve giden evrakın takibini yapmak ve her türlü büro işlerini yürütmek. 

c) Mesai saatlerine riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli şekilde kullanmak, 

çalışma arkadaşlarıyla uyum içinde çalışmak, Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uymak. 

d) Kendisine teslim edilen her türlü alet, edevat ve malzemeyi en iyi şekilde korumak 

ve düzgün şekilde kullanmak. 

e) Verilen görevleri Mevzuat çerçevesinde eksiksiz olarak ve zamanında yerine 

getirmek.  

f) Görevlerle ilgili konularda şef ve gerektiğinde şube müdürünü bilgilendirmek. 

g) Başta Mahkemeler ve İcra Daireleri olmak üzere süreli, günlü, acele ve ivedi 

yazıların gereğini süresinde yerine getirmek. 

h) Görev verilmesi halinde seminer, kurs, konferans ve diğer hizmet içi eğitimlere 

katılmak mesleki bilgisini geliştirmek. 

i) Kamu kaynaklarını etkin, verimli ve tasarruf genelgeleri çerçevesinde kullanmak. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat 

hükümleri ile başkanlık makamının emir ve talimatı uygulanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik, ilanı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat 

MADDE 14- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Büyükşehir 

Belediye Meclisinin 10.07.2014 tarihli ve 2014/057 sayılı kararı ile kabul edilen Daire 

Başkanlığımıza ait Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kalkar. 

 

Yürütme 

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. 

 

 

            

 

 

 

 


