
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ 

 BİRİNCİ BÖLÜM 

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER 

Amaç 

MADDE 1–(1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü 

görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma  usul ve esaslarını düzenlemektedir.       

Kapsam 

MADDE 2-(1) Bu Yönerge, Zabıta Müdürlüğü görevli personelin görev, yetki ve 

sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3-  (1) Bu Yönerge, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15’inci maddesi ve 

01/10/2019 tarihli 83 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen idari yönetmelik hükümleri 

gereğince hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4-  (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında; 

a) Başkan: Kaş Belediye Başkanı, 

b) Belediye: Kaş Belediye Başkanlığını, 

c) Meclis:  Kaş Belediye  Meclisini, 

ç) Encümen: 5393 sayılı Kanun Çerçevesinde Teşkil olunan Kaş Belediyesi 

Encümenini, 

d) Müdür: Zabıta Müdürünü, 

e) Müdürlük: Zabıta Müdürlüğünü, 

f) Personel: Müdürlüğe bağlı olarak çalışanlarının tümünü ifade eder. 

Çalışma ilkeleri 

MADDE 5-(1) Kaş Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü tüm çalışmalarında; 

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde  şeffaflık, 



b) Hizmetlerin temin ve sunumunda  yerindelik ve ihtiyaca uygunluk, 

c) Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık, 

ç) Hesap verebilirlik, 

d) Uygulamalarda adalet ve hizmetlerde eşitlik, 

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik, 

f) Hizmetlerde sürdürülebilirlik, 

g) Belediye hizmetlerinin görülmesinde birimler arası koordinasyon temel ilkelerini 

esas alır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

II-KURULUŞ, PERSONEL, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

Kadro 

MADDE-6-(1) Zabıta Müdürlüğü’nde bir müdür ile yürürlükteki norm kadro 

mevzuatına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.   

Görev ve yetkiler 

MADDE 7-(1) Belediye Başkanlığının amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı 

bulunan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde; genel 

olarak; 

a) Belediye sınırları içinde ilçenin düzenini, ilçe halkının huzurunu ve sağlığını 

sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca 

yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, 

b) Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut 

diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi 

tabii olan görevleri yapmak, 

c) Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak 

ve sonuçlarını izlemek, 

ç) Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak 

törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek, 

d) Cumhuriyet Bayramında iş yerlerinin kapalı kalması için gerekli uyarıları yapmak, 

tedbirleri almak, bayrak asılmasını sağlamak, 



e) Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı 

hususları yerine getirmek, 

f) Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve 

encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli 

işlemleri yapmak, 

g) 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini 

kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak, 

ğ) 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini 

kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak, 

h) Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu 

konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim 

etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa 

bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak, 

ı) 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/07/2006 

tarihli ve 25245 sayılı R.G.’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin 

Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere 

ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak, 

i) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde 

etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı 

satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek, 

j) Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya 

harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, 

işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek 

ve kanuni işlem yapmak, 

k) 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak 

Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanuna göre 

cezaevinde hükümlü olarak bulunanlar ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç 

Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla 

müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak, 

l) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline 

engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak, 

m) 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman 

emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak, 



n) 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle 

Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi 

hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak, 

o) 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, ölçü ve tartı 

aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını 

önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, 

ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, 

kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak, 

ö) 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 

Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun ile 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına 

İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını 

kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve 

gereken işlemleri yapmak 

p) 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve 

yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin 

yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin 

vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim 

etmek, 

r) 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye 

alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak, 

s) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek, 

ş) Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, 

kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara 

uğratılmalarına meydan vermemek, 

t) Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili 

emirlerini yerine getirmek. 

A) İmar ile İlgili Görevleri; 

1) İmar Müdürlüğüpersonelleriyle birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek, 

2) 03/05/1985 tarih ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre 

belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen 

arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri 

kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik 

çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade 

edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, 



yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan 

inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü personelleriyle birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem 

yapmak, 

3) 20/07/1966 tarih ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya 

meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak, yıkım ekibinin kurularak 

organize edilmesini sağlamak ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personellerinin 

gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak. 

4) 21/07/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa 

göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, 

izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek. 

5)Kaçak Yapı birimi ile denetim ve kontrol yapmak üzere daimi personel 

görevlendirmek ve kaçak yapı biriminin işlerini takip etmek. 

B) Sağlık ile ilgili görevleri; 

1) 24/04/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/05/2004 

tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve 

yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde 

görevli personele yardımcı olmak. 

2) Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem 

yapmak. 

3) İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci 

fıkrasının (l) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve 

eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek. 

4) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, 

çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek. 

5) Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak 

satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla 

zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak. 

6) Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler 

gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin 

açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller 

yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili 



personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun 

olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı oldukları 

tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek. 

7) Yetkili mercilerin kararları doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban 

kesilmesini önlemek. 

8) 09/08/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre 

çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh 

sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi 

müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda 

kendisine verilen görevleri yerine getirmek. 

9) 08/05/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili 

yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan 

ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon 

altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken 

hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek 

şekilde imhasını yaptırmak. 

10) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan 

ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe 

şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, 

bunların hakkında kanuni işlemler yapmak. 

11) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile belediyelere, 

zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak. 

12) İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer 

gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların 

talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni 

işlemleri yapmak. 

C) Trafik ve ulaştırma ile  ilgili görevleri; 

1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye 

sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve 

tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak 

düzenlemek. 

2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde 

işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve 

tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek. 



3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, 

cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken 

denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak. 

4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye 

başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek, 

5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak. 

6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek. 

7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman 

tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek. 

8) Kara toplu ulaşım araçlarında; minibüs, taksi, taksi dolmuşları, servis araçlarına, 

ağır tonajlı araçlara; ruhsat ve güzergah izin belgesi vermek, zaman ve ücret 

tarifelerinin belirleyerek belediye başkanlığına rapor halinde sunmak, mevzuat 

kurallara riayet, yolcularla ilişkiler ve taşımacılık ilkeleri yönünden denetim yapmak. 

Bu araçların sürücü ve kullanıcılarına yönelik eğitim hizmetlerini yürütmek. 

9) Toplu ulaşım hizmetlerine ilişkin belediye meçlisinde görüşülmesi gereken 

konularla ilgili çalışmalar yaparak gerekli raporları hazırlamak ve taleplerde 

bulunmak. 

10)Antalya UKOME Genel Kurulunun görev ve yetkileri kapsamında istenilen bilgi 

ve belgeleri hazırlamak, UKOME’ nin görev kapsamı içindeki iş ve işlem için gerekli 

izinleri almak, UKOME kararlarını uygulamak. 

 D) Yardım görevleri; 

1) İlçenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak. 

2) Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin 

gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek. 

3) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç 

kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek. 

E) Doğrudan İnsan  Sağlığı ile ilgili Görevler: 

a-Tüm hayvansal gıdaların (ham ve işlenmiş halde) insan sağlığına zarar verebilecek 

etkenlerden arındırılması için gerekli bütün önlemleri almaya yönelik ilgili 

kurumlarla işbirliği yapmak. 



b-Tüm hayvansal gıdaları depolayan, pazarlayan işyerlerini yasa ve yönetmeliklere, 

ürün hijyenine uygun çalışmasını sağlayıcı tedbirler almasını, almayanlara gerekli 

yasal işlemlerinin yapılmasını sağlamak. 

c-Kaçak et kesimini mani olacak tedbirleri almak. 

d-Süt ürünleri satan yerlerin ürünlerinin kalite ve sağlık kontrollerinin ilgili yasalar 

çerçevesinde yapılmasını sağlamak. 

e-Balık satış yerlerinin genel temizlik ve sağlık kurallarına uygun faaliyet 

göstermelerini sağlamak, bununla ilgili belge düzenlemek. 

f- Hazır kıyma ve parça et satacak işyerlerinin ruhsatlandırılması başvurularını kabul 

etmek genelgeler çerçevesinde komisyonda görev almak. 

g- Gıda kontrol hizmetlerinden sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarının 

koordinasyonlarında görev almak. 

F) Sosyal Amaçlı Görevler: 

a-Hayvandan hayvana, hayvandan insana geçebilen hastalıkları tanıtmak koruma ve 

çözüm yollarını belirlemek amacıyla afiş, broşür, yazı ve görüntülü iletişim araçlarını 

kullanarak eğitim çalışması yapmak. 

b-İş yeri ve gıda hijyeni konusunda eğitim çalışması yapmak. 

c-Dengeli ve yeterli beslenme konusunda eğitim çalışması yapmak. 

d-Konusuna ilişkin diğer konularda eğitim çalışması yapmak. 

Veteriner HekimMüdürlüğün talimatları doğrultusunda poliklinik hizmetleri, kuduz 

müşahede hizmetler, zoonozlarla, haşere ve kemiricilerle mücadele  hizmetlerini 

yürütür. 

İşçi personelMüdürlük ve diğer hizmet birimlerinin temizliğinden sorumludur. 

Zoonozlarla haşere ve kemiricilerle mücadele hizmetlerini müdürlüğün talimatları 

doğrultusunda yürütür. 

e- Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek. 

Görev ve yetkilerin gereği gibi yerine getirilmesinden, Müdüre karşı sorumludur. 

f) Belediyemiz tarafından yapılacak olan her türlü ilanların yapılmasından ve resmi 

olan ilanların yapıldığına dair tutanaklarının ilgili kurumlara gönderilmesini 

sağlamaktan sorumludur. 



g) Belediyemiz toplantı salonunda (meclis toplantıları hariç) yapılacak olan kurumlar 

vb. kuruluşların gerçekleştireceği toplantıların koordinesini sağlamak. 

G) İş Yerlerinin Ruhsatlandırılması ve Denetimi ile ilgili görevleri; 

1) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya 

ruhsatın olup olmadığını kontrol etmek. 

2) Sıhhi müesseseleri denetlemek. 

3) Mesul müdürlük belgesinin olup olmadığını kontrol etmek. 

4) 2.ve 3.sınıf Gayri sıhhi müesseseleri denetlemek. 

5) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlı olup olmadığını denetlemek. 

6) 394 sayılı yasaya göre hafta sonu tatili ruhsatlarını denetlemek. 

Müdürlük Yetkisi 

MADDE 8- Zabıta Müdürlüğü bu yönergede sayılan görevleri; 5393 sayılı 

Belediye Kanunun, 11/04/2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

Belediye Zabıta Yönetmeliği ve diğer mevzuat hükümlerine dayanarak 

Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde 

vermeye yetkilidir. 

Müdürlüğün Sorumluluğu 

MADDE 9- Zabıta Müdürlüğü Belediye Başkanınca verilen bu Yönergede tarif 

edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve 

çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER İLE YÜRÜRLÜK  VE YÜRÜTME 

Tereddütlerin giderilmesi ve düzenleme yapılması 

MADDE 10-(1) Bu yönergenin yürütülmesinde ortaya çıkacak tereddütleri 

gidermeye ve ilave düzenlemeler yaptırmaya, Belediye Başkanı yetkilidir. 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 11-(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu Belediye Zabıta Yönetmeliği ve ilgili 

personel mevzuatı hükümleri uygulanır. 



MADDE 12- (1) ) Bu yönerge Kaş Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 83 sayılı 

kararı ile kabul edilen İdari Yönetmelik hükümleri gereğince hazırlanmış olup, 

mevcut yönerge yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 13-(1) Bu yönerge, belediye başkanının onayı ile yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 14-(1) Bu yönerge hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 

 


