
T.c.
MARMARAEREĞLisl BELEDiYE BAŞKANLlĞl

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
GöREV VE çALlşMA YöNETMELiĞi

BiRiNci BöLüM
GENEL HİiKÜMLER

AMAc

Madde l: Bu yönetmeliğin amacı Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığl Park Ve
Bahçeler Müdğrlüğü'nün kuruluş, görev, yetkiVe sorumluluklan ile görevli personelin
çallşma usul Ve esaslarlnt düzenlemektir.

KAPsAM

Madde 2: Bu yönetmelik, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ndeki personelin görev, yetki
ve sorumluluklan Ve müdürlüğün çallşma usulü ile birlikte işleyişini kapsar.

DAYANAK

Madde 3: Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli Ve 5393 saylll Belediye Kanununun ,l5/b

bendi hükümlerine dayanllarak hazlrlanmlştlr,

TANlMLAR

Madde 4: Bu yönetmelikte adl geçen;

1. Belediye: MarmaraereğlisiBelediyesi'ni
2. Belediye Bagkanl: Marmaraereğlisi Belediye Başkanl'nl
3. Belediyg Başkan Yardlmclsl : Marmaraereğlisi Belediye Başkan Yardlmclsl'nl
4. Müdür: Marmaraereğlisi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü'nü
5. Müdürlük: MarmaraereğIisi Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü'nü
6. Personel: Marmaraereğlisi Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çallşan
personeli tanımlar.

TE§K|LAT VE BAĞLlLlK

Madde 5: Park vğ Bahçeler Müdürlüğü Belediye Başkanl Ve Başkan'ln yetki Verdiği
Belediye Başkan Yardlmclsl'na bağll olarak çallşmaktadlr. Park Ve Bahçeler
Müdürlüğü Müdür, Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen,Memur, Daimi işçi , Büro
personeli Ve Hizmet Alıml ile çallşan teknik Ve idari personelden oluşur.

Park Ve Bahçeler Müdüdüğü, ldari lşler Birimi, Uygutama Birimi, llaçlama Birimi,
sUlama Birimi, Etüt Proje Planlama Birimi, Üretim ve lşletme Biriminden oluşur.



iKiNci BöLüM
GÖREV, YETKi VE SORUMLULUKLAR

Madde 6:

'l) Düzenlemesi yapllacak alanlarln cinsini belirlemek (kavşak, orta refüj, gezinti
alanlan, çocuk oyun alanlarl V.b.)
2) sahalann tanzimi için gereklietüt proje, detay planlannl ilgili müdürlüklerle birlikte
koordineli bir şekilde çallşarak, arazi üzerinde tatbikini yapmak Veya yaptlrmak.
3) Gerekli araştlrma geliştirme ve projelendirme bürosu Veya müşavir kuruluşlarlyla
her türlü kentsel tasarlm Ve peyzaj uygulama pro.ieleri hazlrlanmasl Ve uygulanmasl,
4} Park, bahçe, koru, yeşil alanlarda düşünülen fiziki Ve mimariyapllaşma için göruş
bildirmek ve etüt etmek.
5) Belediye slnırlarl dahilinde yeşil alanlarln bitkilendirilmesi Ve düzenlenmesi
çallşmalarl için Büyükşehir Belediye Başkanlığlna yazlşma yapllarak bu alanlarda
Büyükşehir Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğünün çallşma yapmaslnl istemek.
Bu çallşmalar yapIlmadlğl zaman teklif edilen alan üzerinde müdürlükçe çallşma
yapmak Ve masraflan Büyükşehir Belediyesine iletmek.
6) ldare Ve işletmelerin ilçe belediyesine blrakılan park Ve bahçelerin ihtiyaçlarlnl
karşllayacak sera, fidanllk V,b. tesisleri yapmak Ve işletmek.
7) Halkın ağaç Ve çiçek sevgisini geliştirmek amaclyla bayramlar, festivaller, sergilğr,
eğlence ve yarışmalar düzenlemek.
8) Kalifiye eleman yetişmesini sağlamak için kurslar açmak Ve bu kurslara katlllmlnl
artlrmaya çallşmak.
9) Halkln park Ve bahçeler konusunda çeşitli dilek, talep Ve şikayetini inceleyerek
gerekli araştlrma Ve çallşmalarl yaptlktan sonra gerekli yanltlarl Ve aydlnIatlcl
bilgileri Vermek.
10) Park Ve Bahçeler Müdürlüğü için gerekli ihtiyaçlan tespit etmek Ve gereken
maızemeleri temin etmek.
'll) Park ve Bahçeler lvlüdürlüğü çallşmalan ile ilgili olarak gerekli kuruluşlarla
temasa geçip işbirliği yapmak.
12) Düzenlenen park, bahçe Ve dinIenme alanlannln su, doğalgaz Ve elektrik
tesisallnl hazlrlamak Veya hazlrlatmak, yapllan tesisatlannl açtlrllmaslnl sağlamak.
13) Park Ve yeşiı alan düzenleme çallşmalarl için gereken bitkisel toprak Ve gübre
temin etmek.
l4) Fidanllklardan fidan temin etmek Ve bunlarln dikimiVe baklmlnl yapmak.
l5) Çim ekimi, biçimi Ve baklml işlğrini yürütmek
l6)Tüm yeşil alanlarln sulanmaslnl sağlamak, ağaçlarln sulanmasl için periyodik bir
program hazlrlaylp uygulamak.
l7) Budama zamanl ağaçlarln budanmasl, kuruyanların kesilmesi, devrilenlerin
kaldlrllmasl gibi baklm çallşmalarlnl yürütmek.
18) Bitki hastallk Ve zafarl,lanna karşl zirai mücadele etmek.
,|9) 

Çevreyi tertiplemek, kafes telveya panel çit Ve değişik ebatta borular kuİlanarak
bu alanlarl koruma altlna almak,
20) Parklara konacak oyun aletlerinin, banklann, piknik masalarlnln hazlrlanmasl Ve
konacak yerlere naklini sağlamak, monte etmek, bozulanlarln tamir işini yapmak,
2'l) Parklarda Ve yeşil alanlarda hizmetlerin devamllllğtnl sağlamak amacüyla
boyama,kaynak işlerı, çim biçme, temizlik yapma, sulama V.s- baklm Ve onarlm
çallşmalarl yapmak.



22) Müdürlüğümüz ile ilgili ihtiyaç duyulan araç, gereç Ve makineterin tespiti ile allm
Ve baklmlnl yapmak, mevcut araç Ve makineleri çallşlr halde bulundurmak.
23)Y!lhk bütçesini ve yatlrlm planlannl hazlrlamak.
24) Konusu itiban ile Park Ve Bahçeler Müdürlüğünün sorumluIuk alanlna girmeyen
ancak uygulanmasl ile sorun yaratacağl anlaşllan hususlarln tespiti halindğ telafisi
için ilgiIi müdürlüğü bilgilendirmek,
25) Belediye MeclisiVe Belediye Encümeninin müdürlük çallşmalan ile ilgili aldlğl
kararlarl uygulamak
26} Belediye MeclisiVe Encümenine çallşmalar ile ilgiliteklif hazlrlamak Ve makamın
onaylna sunmak.
27) Personelin yazlşmalarınl yapmak Ve talep etmğk.
28) Bağll olduğu Başkan Yardlmclslnln Verdiği diğer görevleri yapmak

Madde 7: Müdürün görevleri, yetki Ve sorumluluklarl:
a) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder,
b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili Ve sorumlu kişidir,
c) Çallşmalarl yasal olmak kaydlyla yazlll Ve sözlü emirlerle yürütür,
ç) Müdürlüğün sevk idare Ve disiplininden sorumludur,
d) Personeli araslnda yazlll görev dağlllmlnl yapar,
e) Müdürlükte çallşan personelin birinci sicil amiri olup, memur personelin başarl Ve
performans değerlendirmesini yapar,
0 Müdürlüğün çalışma usul Ve esaslarlnl belirleyip, programIayarak, çaİışmalarln bu
programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar,
g) Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş Ve işlemlerinin zamanlnda Ve
doğru oIarak yerine getirilmesini sağlar,
ğ) Park Ve Bahçeler Müdurluğü ile diğer müdürlükler araslnda koordinasyonu sağıar,
h) Ust makamlarca Verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir,
l) ıilüdğrlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanllk Makamınca uygun görülen
programlar gereğince yürütülmesi için karar Verir, tedbirler allr Ve uygulatlr,
i) N4üdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yenitedbirlerin Ve yetkilerin
allnmast için Başkan Yardımcısına önerilerde bulunur,
j) Müdürlük ile ilgili yazlşmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir,
k) Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarlnl verir,
l) Müdürlüğüne bağll kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli Ve ani
denetlemeler yapar, rastlayacağl aksakllkıarl giderir,
m) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil
raporu düzenler, ödül Ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağll
bulunduğu Başkan yardlmclsl ile Başkanllk Makamlna önerilerde buıunur,
n) sorumlu olduğu tüm görevlilerin yllllk izin kullanlş zamanlannl tespit eder,
o) Birimdeki tüm görevlerin işlevleri itibariyle görev dağlllmlnl yapar,
ö) Müdürlüğünün faaliyet alanlna giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla
haberleşir,
p) Bağll olduğu Başkan Yardlmclsınln Verdiği görevleriyerıne getirir. 5393 saylll
kanunu Ve diğer belediye mevzuatlnln kendisine yüklediği görev Ve yetkilerin yerinde
ve zamanlnda kullanllmaslndan sorumludur,



TEKNiK ELEM i VE D|ĞER
VE SORUMLUL

Madde 8:

(l) Teknik Eleman, Memur, sözleşmeli Personel, lşçi Ve Diğer Personelin Görevleri:
Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren personel, üstlerinin yaptlğl görevlendirmelere
istinaden Ve kendisine tevdi edilen işleri mevzuata uygun Ve tam olarak zamanlnda
yapmakla mükelleftir, Müdüre karşl sorumludur.

iDAR| PERSONEL GÖREV YETK| VE SORUMLULUĞU

Madde 9 i
(l} Birime gelen evraklarl teslim allp, slnlflandlnp, amirin bilgisine sunmak.

(2) Amiri taraflndan kendisine yazllmak üzere Verilen iç ve dlş birimlere gönderilecek
yazllarl, tutanaklarl, kayltlart, resmi yazlşma kurallan genelgesine uygun olarak
yazmak_
(3) standart Dosya Planlna göre müdürlükte dosyalama sistemi oluşturmak. Birime
gelen yazlşmalar ile birim taraflndan üretilen yazlşmalarln parafll nüshalarlnl
standart Dosya Planlna uygun olarak arşivlemek,
(4) Müdürlüğe gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakmak Ve ilgilisine
aktarmak.
(5) Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makinelerinin her türlü hasara karşl
korunmasl için gerekli tedbirleri almak.
(6) Üstlerinden aldlğl emir ve görevleri yerine getirmek.
(7) Müdüre karşl sorumludur.

ME
EV

üçüNcü BöLüM
işBiRLlĞl VE KooRDiNAsYoN

BiRiMLER ARAsl iŞBiRLiĞi VE KooRDiNAsYoN

Madde 10: N4üdürlük dahilinde çalışanlar araslndaki işbirliği Ve koordinasyon, Müdür
tarafündan sağlanlr.

Madde 1l:

1. Müdürlükler arasl yazlşmalar ile özel, tüzel kişiler Ve diğer şahlslarla yapülan
yazlşmalar Müdürün imzasl ile yürütülür.
2. Mudürlüğün Belediye dlşl Valilik, Bğyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve
Kuruluşlarl ile gerekli görülen yazlşmalarl; lvlüdur ve Başkan Yardlmclsl'nln parafl,
Belediye Başkanl'nln Veya yetkiVerdiği Başkan Yardlmclsl'nln imzast ile yürütülür.



DÖRDÜNCÜ BÖLÜİ,
çEşiTLl VE soN HüKüMLER, YüRüRLüK vE YüRüTME

ÇEsiTLi VE soN HüKüMLER

Madde ,!2:

1. Bu yönetmelikte adl geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle
görevlerinden ayrllmalarl durumunda görevleri gereği yanlarlnda bulunan her türlü
dosya, yazl Ve belgğleri zimmeti altlnda bulunan eşyalafl bir çizelgğye bağll olarak
yeni görevliye devir teslim yapmalarl zorunludur.
2. Çal|şanln ölümü halinde, kendisine Verilen yazl, belge Ve diğer eşyalar birim
amirinin hazlrlayacağl bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

YÜRÜRLÜKTEN KALDlRMA

Madde l3: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren yürürlükte Var ise önceki,
l\4armaraereğlisi Belediyesi Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Yönetmeliği yürürlükten
kaldlrllmlştlr.

YüRüRLüK

Madde 14: Bu Yönetmelik,5393 sayllİ Kanunun 18/m bğndi gereği Marmaraereğlisi
Belediye Meclisi'nde kabul edildikten sonra 3011 saylll Kanunun 2inci maddesi
gereği mahallinde çıkan gazete Veya diğer yayln yollarl ile ilan edildiğitarihte
yürürlüğe girer.

YüRüTME

Madde 15: Bu yönetmelik hükümlerini Marmaraereğlisi Belediye Başkanl yürutür.



T.c.
MARMARAEREĞLisi BELEDiYE BAşKANLlĞ|

sTRATEJi GELiŞTiRME MÜDüRLüĞÜ
GöREV VE çALlşMA YöNETMELiĞI

BiRiNci BöLüM
GENEL HÜKÜMLER

AMAc

Madde 1: Bu yönetmeliğin amacl Marmaraereğlisi Belediye Başkanllğl strateji
Geliştirme MüdürIüğü'nün kuruluş, görev, yetki Ve sorumlulukları ile görevli persone|in
çallŞma usul Ve esaslannl düzenlemektir.

KAPsAM

Madde 2: Bu yönetmelik, strateji Geliştirme Müdürlüğü'ndeki personelin görev, yetki
Ve sorumluluklarl Ve müdürlüğğn çallşma usulü ile birlikte işleyişini kapsar.

DAYANAK

Madde 3: Bu yönetmelik 03.07,2005 tarihli Ve 5393 sayllı Belediye Kanununun
hükümlerine dayanılarak hazlrlanmıştlr.

TANlMLAR

Madde 4: Bu yönetmeljkte adı geçen;

1. Belediye: MarmaraereğlisiBelediyesi'ni
2. Belediye Başkanl: MarmaraereğIisiBelediye Başkanl'nl
3. Başkan Yardtmclsl: Marmaraereğlisi Belediye Başkan Yardlmclsl'nü
4. Müdür: l\,larmaraereğlisi Bğlediyesi strateji Geliştirme Müdürü'nü
5, Müdürlük: MarmaraereğlisiBelediyesistratejiGeliştirmeMüdürlüğü'nü
6. Personel: Marmaraereğlisi Belediyesi strateji Geliştirme Müdürlüğü'ndeçallşan
personeli tanlmlar_

TEsKiLAT VE BAĞLlLlK

Madde 5; Strateji Geliştirme Müdürlüğü Belediye Başkanl ve Başkan'ln yetkiVerdiği
Belediye Başkan Yardımcısı'na bağlı olarak çallşmaktadlr, strateji Geliştirme
Müdürlüğü lvlüdür, N4ühendis, Tekniker, Teknisyen,Memur, Daimi işçi , Büro personeli
Ve Hizmet Alıml ile çallşan teknik ve idari personelden oluşur,

strateji Geliştirme lvüdürlüğü, ldari lşler Birimi, stratğik Yönetim Ve Planlama
Birimi , Ar-Ge Birimi, Performans ve Kalite Ölçütleri Biriminden oluşur.



iKiNci BöLüM
GÖREV, YETK| VE SORUMLULUKLAR

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERi

Madde 6:
Aşağlda belirtilen görevler, strateji Geliştirme Müdürlüğü taraflndan yürütülür;

a) Belediyenin orta Ve uzun Vadeli stratejive politikalannl belirıemek, amaçlannl
oluşturmak üzere gerekli çallşmaları yapmak.
b} Belediyenin görev alanına giren konularda performans Ve kalite ölçütleri
geliştirmek Ve bu kapsamda Verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
c) Belediyenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi Ve performansla ilgiti bilgi Ve
Verileri top|amak, analiz etmek Ve yorumlamak,
d) Belediyenin gtırev alanlna giren konularda, hizmetleri etkileyecek dlş faktörleri
incelemek, kurum içi kapasite araştlrmasl yapmak, hizmetlerin etkililiğini Ve tatmin
düzeyini analiz etmek Ve genel araştlrmalar yapmak.
e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.
f) Belediyede kurulduğu takdirde strateji Geliştirme Kurulu'nun sekretarya
hizmetlerini yürütmek,
g) Belediyenin Stratejik plan Ve performans programlnln hazırlanmaslnı koordine
etmek ve sonuçlannln konsolide edilmesi çallşmalarlnl yürütmek.
h) Harcama birimleri tarafından hazlrlanan birim faaliyet raporlarlnl da esas alarak
idarenin faaliyet raporunu hazlrlamak.
i) ldarenin yatlrım programlnın hazlrlanmaslnl, uygulama sonuçlannln ızlenmesini Ve
yllllk yatlrlm değerlendirme raporunun hazlrlanmaslnl koordine etmek,
j) Yönetim sistemlerinin kurulmasl amaclyla; müdürlükler arasl gerekli
koordinasyonun sağlanmasl, eğitimlerin düzenlenmesi, gerekli olan çaİlşmalann
yapllması ve iç _ dlş denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm
çallşmalarl koordine etmek.
k) AB adaylık sürecinde Ülke içinde Ve dlşında kurUlacak olan çallşma komisyonlarl,
platform Veya diğer oluşumlardan Başkanllkça onaylanan girişimlerde kurumu temsil
etmek ve gerekli katklyı sağlamak.
l) AB, Kalkınma Ajanslarl Ve diğer fon ve kuruIuşlann yaylnlamlş olduğu hibe
programlannl takip ederek, Başkanllkça onaylanan girişimlerde kurumu temsil etmek
Ve gerekli katklyl sağlamak.
m) lç kontrol eylem planlnın hazırlanmasl, standartlarlnln uygulanmasl Ve
geliştirilmesi konularlnda çal|şmalarl koordine etmek; üst yönetimin iç kontroleylem
planlnln uygulanmaslna yönelik işlevinin etkililiğini Ve Verimliliğini artlrmak için gerekli
çallşmalarl yapmak.
n) Ar-Ge faaliyetlerinitakip etmek Ve Başkanllkla ve diğer müdürlüklerle
koordinasyon sağlamak.
o) Belediye BaşkanlVeya bağll bulunduğu Başkan Yardlmclsl taraflndan Verilecek
o'u-",..:o,.,_, 

",.'.:"n,. " 
*

MUDURUN GoRE\,:. YETKI VE soRUMLULUKLARI

Madde 7:
(l) Strateji Geliştirme l\i]üdürlüğünü Başkanllk Makamlna karşl temsil eder.
(2) Müdünüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarlnl
düzenler.
(3) Müdürlük personelinin 1. Sicil ve 1. Disiplin amiridir.



(4) strateji Ge!iştirme l\,4üdürlüğü ile diğer Müdürlükler araslnda koordinasyonu
sağlar,
(S}Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

MEMURLARlN GÖREV YETKi VE SORUMLULUKLAR|

MADDE 8 _
(1) Gö.evi gereği kendine havale edilen işleri mevzuat esaslarlna göre yapar Veya
yaptlrlr.
(2) lşierini plan Ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapllmasünl Vaktinde
bitirilmesini sağlar.
(3) lşçi ve hizmet alıml ile çallşan personele iş dağltlml yaparak onlara görev verir ve
sonuçlarlnl allr
(4) Müdür tarafündan Verilen görevleri yapar ve yürütür.

iDAR| PERsoNELiN VE RAPoRTöRLER|N GöREV YETK| VE
SORUMLULUKLARl

MADDE 9 _
(1) Amiri tarafından kendisine yazllmak üzere Verilen iç Ve dlş birimlere gönderilecek
yazllan, tutanakları, kayltlarl, resmi yazlşma kurallarl genelgesine uygun olarak tutar
ve yazar.
(2) Birime gelen eVraklarl teslim allp, slnlflandırıp, amirin bilgisine sunmak,
(3) Müdürlüğe gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakmak ve ilgilisine
aktarmak.
(4) Kendi sorumluluğunda olan bütün büro makinelerinin her türlü hasara karşl
korunmasl için gerekli tedbirleri almak.
(5) Üstlerinden aldlğı emir Ve görevleri yerine getirmek.
(6) Müdüre karşı sorumıudur,

üçüNcü BöLüM
işBiRLiĞl vE KooRDiNAsYoN

BiRiMLER ARAsI isBiRLiĞi VE KooRDiNAsYoN

Madde 'l0: NIüdürlük dahilinde çallşanlar araslndaki işbirliği Ve koordinasyon, Müdür
taraflndan sağlanlr.

Madde 11:

'1. Müdürlükler arasl yazlşmalar ile özel, tüzel kişiler Ve diğer şahlslarla yapllan
yazlşmalar Müdürün ımzasl ile yürütülür.
2. Müdünüğün Belediye dlşl Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve
Kuruluşlarl ile gerekli görülen yazlşmalar,; Müdür ve Başkan Yardlmclsl'nln parafı,
Belediye Başkanl nln Veya yetkiverdiği Başkan Yardlmclsı'nln imzasl ile yürütülür.



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞiTLi VE soN HÜKüMLER, YüRüRLüK VE YÜRüTME

çEsiTLi VE soN HüKüMLER

Madde 12:

,1. Bu yönetmelikte adI geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle
görevlerinden ayrllmalarl durumunda görevleri gereği yanlannda bulunan her türlü
dosya, yazl Ve belgeleri zimmeti altlnda bulunan eşyalafl bir çizelgeye bağll olarak
yeni görevliye devir teslim yapmalan zorunludur.
2. Çallşanln ölümü halinde, kendisine verilen yazl, be|ge Ve diğer eşyalar birim
amirinin hazlrlayacağl bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

YÜRÜRLÜKTEN KALDlRMA

- Madde 13: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren yürürlükte Var ise önceki,
Marmaraereğlisl Belediyesi strateji Geliştirme Müdürlüğü Yönetmeliği yürürlükten
kaldlnlmlştlr.

YüRüRLüK

Madde 14: Bu Yönetmclik, 5393 sayllı Kanunun 18/m bendi gereği Marmaraereğlisi
Belediye Meclisj'nde kabul edildikten sonra 3011 sayıll Kanunun 2inci maddesi
gereği mahallinde çtkan gazete Veya diğer yayln yollarl ile ilan edildiği tarihte
yürürlüğe girer

YüRüTME

Madde 15: BtI yönetmclik hükümlerini Marmaraerğğlisi Belediye Başkanl yürütür,


