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Amag ve Kapsam, Dayanako Tanrmrar ve Temer
itkerer
Amag ve kapsam

I - (l) Bu ydnetmelilin amacr; Finike Belediye Bagkanlgr Ozel Kalem
Biriminin
kurulug, gdrev' yetki ve sorumluluklarr ile gahgma
usul ve esaslannr dtizenlemektir.
MADDE

Dayanak

MADDE 2 - (l) Bu ycinetmelik, 5393 sayrh Belediye Kanun
u, 5216 sayrh Buytikgehir
Belediyesi Kanunu,5018 sayrlt Kamu Mali Ydnetimi
ve Kontrol Kanunu, 1136 sayrl
Awkathk Kanunu, 659 sayrh Genel Biitge Kapsamrndaki Kamu
gu,i.ii
idareleri

ve Ozel

idarelerde Hukuk Hizmetlerinin Ytinitiilmesine iiigkin
Kanun Htikmtindeki Kararname, igigleri
Bakanlrlrnn2410212005 tarihli ve 45181 sayrh, 2006119
sayrh Genelgesi, I nolu Harcama
Yetkilileri Hakkrnda Genel Teblip, igigleri Bakanh[r'nn25.4.19g4
gtin ve27302sayr1 onayr
ile ytiriirltipe giren Belediye Btitgesinden Yaprlacak Temsil, Alrrlama
ve Tciren Giderleri
Ycinergesi ve ytiriirltiktek i diser mev zuata dayanr I
arak hazrrlanmr gtrr.

Tanrmlar
MADDE 3 - (l) Bu ydnetmelikte

gegen;

a) Belediye: Finike Belediyesini,

b) Bagkan: Finike Belediye Baqkarunr,
c) Birim Sorumlusu: Belediye Baqkanrnrn gdrevlendirdi[i Bapkan yardrmcrsrnr,
g)

Birim: Ozel Kalem Birimi'ni,

d) Avukat: Belediyenin nonn kadro ilke ve standartlanna gcire ihdas edilmig olan avukat
kadrolarrna kadrolu veya tam zamanh sdzlegmeli personel statiisiinde atanan.
avukatlk

ruhsattna sahip avukathk meslegini icra etmesinde sakmca bulunmayan kigileri,
e) Personel: Birime ba[h gahganlarrn tiimtinti,

ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 4 - (l) Finike Belediye Bagkanh[r Ozel Kalem Birimi ttim gahgmalarrnda;
a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde geffaflrk,

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette e$itlik,
e) Belediye kaynaklannrn kullanrmrnda etkinlik ve

verimlilik,

f) Hizmetlerde gegici gdz0mler ve anhk kararlar yerine siirdiiriilebilirlik, temel ilkelerini

alrr.

irixci

esas

BOLUM

Kurulug, Personel, Giirev, yetki ve Sorumlutuklar

Kuruluq

MADDE 5

- (l)

Finike Belediye Bagkanhlr ozel Kalem Birimi igigleri Bakanhgrnrn

24/02/2005 tarihli ve 45181 sayrh, 2006/19 sayrh Genelgesine dayanrlarak kurulmugtur.

(2) Ozel Kalem Birimine balh olarak Hukuk igleri Servisi kurulmu$tur.

MADDE 6 - (1) Finike Belediye Bagkanhlr Ozel Kalem Birimi'nde I (bir) Birim Sorumlusu
gorev yapar. Belediye Bagkanr 1 nolu Harcama Yetkilileri Hakkrnda Genel Tebli!
kapsamrnda
Belediye Bagkam harcama yetkisini devretmig ise Birim Sorumlusu gdrevini Harcama yetkilisi
yiiriitiir.
Giirev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 7 - (l) 6zel Kalem Birimi; Belediye Bagkanhfr'run gahgma, prensip ve politikalarr
ile yiiriirliikteki belediye mevzuatr ve Belediye Bagkam'mn belirleyeceli esaslar dofrultusunda;
Bagkamn gahgma programrnr, toplantrlarrm diizenlemekten, belediyeye gelen ziyaretgilerin
alrrlanmasrndan, halk gi.inleri yaprlmasr durumunda kayrtlann tutulmaslndan, gik6yet, dilek ve
ijnerilerin ilgili dairesine gdnderilmesinden, sonuglandrnlmasrndan, birime intikal eden haber
ve bilgileri en seri gekilde ilgililerine ulagtrrmaktan, Bagkan tarafrndan yaprlacak sunumlaln

gerekli hazrrhklannr yapmaktan, Birim biinyesinde etkin

bir

dosyalama sistemini

oluSturmaktan, sorumludur.

Ozel Kalem Birimi'nin giirevleri

MADDE

8

-

(1) Ozel Kalem Biriminin gdrevleri agalrdaki gibidir:

a) Bagkanhk Makamrmn talimatlarr dolrultusunda; giinliik gahgma programlrun yaprlmasr,
diizenli-verimli telefon haberlegmesinin sallanmasr, randevu ve toplantr iglemlerinin kontrol ve
takip edilerek sonuglandrnlmasr,
b) ziyaret igin gelen konuklarr agrrlamak ve bu ydnde gerekli tum diizenlemelerin yaprlmasr,

c) Bagkan ve birimler arasrnda koordinasyonun temini igin gerekli iglemlerin yaprlmasr ve bu
ydndeki ig ve iglemlerin takip ederek sonuglandnlmasr,
9) Birim kayrt iglemlerinin yaprlmasr ve sonuqlandrnlmasr,

d) Gelen vatandaglann isteklerinin ahnmasr ve ahnan bilgilerin Belediye Bagkanr'na rapor
edilmesi,

Kalem Birimine intikal eden haber, bilgi ve belgelerin en hrzh qekilde Bagkan'a
takibinin yaprlarak sonuglandrnlmasr,

f/)

1

f) Belediye Baqkarurun onaylnl gereken evraklarrn makama sunulmasr ve daprtrlmasr,
g) Birim personelinin gahgmalarrnrn takip edilmesi,

g) Ycinetim geligtirme

gahgmalarr do[rultusunda diizenlenen efiitim programlal ve
etkinliklerde ilgili Birime verilecek destek igin gerekli iglemlerin yaprlmasr,
h) Bagkanhk toplantrlannln organize edilmesi ve raporlarm dosyalanmasr.
Ozel Kalem Birim Sorumlusunun giirevleri

MADDE

9

- (l)

Ozel Kalem Birim Sorumlusu Madde 7 ve 8' de sayrlan ttim gdrevlerin, etkin-

btittinltik igerisinde geciktirilmeden ve ytiriirltikteki mevzuata uygun icra edilmesini,

denetlenmesini ve raporlanmasrnr sallayacak gekilde agaprda belirtilen gorevleri ytiri.ittir:

a) Baqkanh$rn amaglartnt ve genel politikalarrnr bilir, genel politikalann

uygulanmasrnr
devamlr olarak izler, amaglara uygunlupunu aragtrnr, genel politikalarda yaprlmasr gerekli
deli giklikleri bildirir,

b) Bagkanhlrn amaglannl ve politikalannr, ycinetti[i ve igbirli[i yaptrlr personele agrklar, en
iyi gekilde yiirtitmeleri igin gerekli izahatr verir ve uygulamalarr kontrol eder,
c) Gcirev alanr iginde bulunan faaliyetler igin uzun, orta ve krsa vadeli planlar hanrlar.Planla'n
uygunluk ve yeterlililini devamh olarak izler, gerekiyorsa di.izeltmeye ydnelik tedbirleri alrr,
9)

Birimin iglerini en ktsa

zaman ve en ekonomik gekilde sonuglandrrmak

izereplanlar,

d) Gelecekte do[acak ihtiyaglara cevap verebilecek gekilde elindeki kadro, makine, igyeri ve
teghizatrn planlamasrnl yapar,
e)

D

Birimin yrlhk biitgesini Mali Hizmetler Mtidtirltilti ile koordineli olarak hazrlar,
Personelinin; beceri

ve mesleki bilgi

agrsrndan geligmesini sallamak tizere egitim

planlamasrnl yapar,

g) Birimin ti.im iglerini en etkin gekilde yapmak izere, Bagkanh[rn mevcut organizasyon
gemasl, i9 tarifleri ve pozisyonlarrn ihtiyag gcisterdipi vasrflara uygun kadrosunu organize eder,

!)

Qahgtrrdrklan gcirevlilerin ig tariflerini ve performans kriterlerini hazrrlayrp teklif eder,

h) Birimdeki personelin gtirevlerini yerine getirebilmeleri igin gerekli yetki koordinasyonu
yapar, tegvik eder,

t) Birime alnacak/aynlacak personel ile personelindeki statti degigikliklerini, Bagkanhlrn
personel politika ve usulleri gergevesinde kontrol eder,
i) Yoklu[unda gcirevlerin aksatrlmadan ytinitiilebilmesi igin yerine bakacak

gahsa vekdlet

verir

ve gOrevlerini taksim eder,

j) Birimin tiim faaliyetlerinde ilgili

kanun, ti.iztik, yonetmelik, genelge, teblig, ig metotlan ve
yi.irtirltikteki
diler ilgili
mevzuata riayeti saflar, bunlarrn uygulanmasrnr si.irekli kontrol eder;
dtizeltihffoereken hususlar igin de olumlu dneri ve teklifleri, Belediye Bagkanrnrn g0riigiine

sunar.
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k) Birimin verimlililinin arttrrrlmasrru ve iglerin daha kaliteli, diizenli ve
stiratli gekilde
ytirtittilmesini saplamak iizere, gahgma metotlannr geligtirmeleri
igin personeline mesleki
yardrmda bulunur, disiplini temin eder,
l) Planlardan sapmalar gtisteren fiili durumlarda sapmalann sebeplerini
aragtrnr, dtizeltici

ileride tekrarlanmasrnr <inleyici tedbirleri alrr,

ve

m)Faaliyet planrnda bulunan igleri gdrev tariflerine gcire gahganlalna
tevzii eder,

n)

Faaliyetlerin devamhhlrnr sallamak igin, yaprlan iglemlerle
ilgili her ttirlti kaydrn
tutulmastnr' gerekli belgelerin dtizenlenmesini ve takibini, dnemli
olan evrakrn muhafaza
edilmesini, bu konulardaki mevzuat ve usullere gdre hareket
edilmesini temin eder. Onemini
kaybeden evrakr kabul edilmig usullere g6re imha eder.
o) Bagkanhga iligkin bilgilerin dtgarr srzmamasl hususunda
azarriitinayr ve dikkati gristerir, 6)
Mevcut faaliyet planrna gtire birim faaliyetlerini krsa periyotlarla
kontrol eder,

p) Birim harcamalarrnrn btitgeye uygunlulunu devamh
kontrol altrnda bulundurur,

r) Yaprlmakta olan igleri zaman, miktar ve kalite agrsrndan devaml
kontrol eder.
s) Personelin performans delerlendirmelerini y apar,
9) Belediye Ba|kant'run Belediye

Meclisi, Belediye Enciimeni ve Belediye hizmet birimleri ile
iligkisini saElar' Belediye Bagkant'run talep ettili bilgileri toplar,
delerlendirir ve arz eder,

t) Belediye Bagkant'na

yaprlan bagvurulan degerlendirir, gerektilinde Belediye Bagkanrna
iletir ve cevabrnr ilgililere duyurur,
u) Belediye Baqkant'ntn resmi ve d,zel yazrsmalannr yiirtittir, gerektilinde
dosyalayrp argivini
olugturur,

ti) Birimin verimli gahqmast igin yasalarrn verdigi yetki
geligmeyi takip eder ve uygular,

gergevesinde her

tiirlti teknolojik

v) Bu ydnetmelikte birimin g<irev alaruna iligkin olarak belirtilen ttim gcirevlerin, etkin bigimde
ve btittinliik igerisinde geciktirilmeden, ilgili ytiriirltikteki mevzuata uygun icra edilmesini,
denetlenmesini ve raporlanmasrnr sa$lar.

UqUNcG

norUvr

Hukuk igleri Servisinin Yetki ve Sorumluluklarr
Avukatlarrn Giirevleri

MADDE l0 - (l)Durugma, kegif, haciz iglemlerinin infazr drgrndaki zamanlannda, 657 sayr!
Kanunda ve ilgili mevzuatla belirlenen mesai stirelerine tabi olarak Birimdeki g<irev yerinde
gdrevlerini ifa edecek olan Avukatlann gd,revleri gunlardrr:

a) Avukatltk Kanunu'nun verdigi g0rev ve yetkileri de kullanarak, Belediye Bagkanl veya
Birim Sorumlusu tarafindan kendilerine tevdi olunan Belediyenin leh ve aleyhindeki her gegit
murafaa

/1

adli ve idari mercilerde, resmi ve difer kurum ve kuruluglarda Bagkan'a
yi temsil etmek,

b) Yasal yola bagvurulmak tizere kendisine tevdi edilen evrakm cin incelemesini yaparak gerekli
iglemleri yapmak,

c) Kendilerine verilen iqlerde, ayrr bir talimat verilmesini beklemeden mevzuatrn gerektirdili
ig ve/veya iglemleri yapmak,

9) Mesleki kariyeri gerektiren hususlarda; talep halinde Belediyemiz biinyesinde veya yasal
prosedi.ire uyulmak kaydryla diper kurumlarda olugturulan kurullar veya komisyonlarda da
avukatlar gcirevlendirilebilirler. Gcirev verildiginde kurullar veya komisyonlara igtirak etmek,
gerekli ig ve iglemleri yapmak,

d) Kendilerine tevdi edilen dosya, evrak ve iglerle alakah ihtiyag duyduklan bilgi ve/veya
belgeleri ilgili birimlerden, yanh veya dolrudan sozlii olarak siire vermek suretiyle talep
etmek,
e) Bu Ycinetmelik huktimleri gerelince kendilerine tevdi edilen igleri Avukathk Kanunu ve sair
mevzuat gergevesinde tetkik edip neticelendirmek, dosyalan srhhatli ve muntazam bir gekilde

tutmak,

f) Kanun, ttiztik ve ycinetmelikleri incelemek ve deligiklikleri takip etmek,

g) Adli ve idari yar$ mercilerinden, icra dairelerinden ve Hakimlerden idareye yaprlacak
bildirimlere cevap hanrlayry gdndermek veya hukuki gereklerini yapmak,

!) Kendilerine tevdi edilen hukuki goriip talepyanlannr

inceleyerek, hazrrladrlr goriigiinti

ilgili

birime grinderilmek,
h) Bu Ycinetmelik ve diler mevzuat ile verilen gorevleri yapmak,

r) Belediye Baqkanr veya Birim Sorumlusu tarafrndan kendilerine verilen gdrevleri yerine
getirmek,

i) Takip ettikleri davalartn Onemli agamalarrnr ve yargrlama sonucunda ahnan kararlarr ilgili
birimlere zamarunda bildirmek, ahnan kararlann sonucuna gcire iglem yapmak veya yaprlmasmr
ilgili birime bildirmek,

j)

Birim Sorumlusu tarafindan istenildiginde, uhdelerindeki dosyalan veya dosya ile ilgili

bilgileri zamarunda vermek,
h) Avukathk mesle[iyle baldagmayan iplerden olmamak kaydryla ve gerekti[inde Bagkanhk
veya Birim Sorumlusu tarafindan kendilerine tevdi edilen raportdrltik, muhasiplik, mutemetlik
ve sair idari gdrevleri de ytirtiti.irler.

j)Takip ettikleri dava ve icra-iflas takiplerindeki kararlara karqr kanun yoluna bagvurmak
gerekmedili takdirde altnacak bagkanhk onayl ile kanun yoluna bagvurmadan vazgegilir.

(2) Emeklilik, nakil istifa, uzun siireli iicretsiz veya salhk nedenli izin gibi bir

nedenle
gcirevlerinden aynldrklannda, kendilerine verilmig bulunan dosyalan ve evraklar ile kendilerine
zi
rtli eqyayt o giinkti durumlannr da belirten bir liste halinde Birim Sorumlusu veya
revl{ndirdigi personele teslim etmek zorundadrr

-//

Avukatlann Yetkileri
MADDE ll - (1) 1136 sayrh Avukathk Kanunu ile Bagkanhla izafeten Belediye Baqkam'nrn
kendilerini vekil tayin ettigi vekaletnamedeki yetkiler gergevesinde; adli, idari, mali yargt
yerleri ile hakem heyetlerinde Belediye Baqkanhlr'mn leh ve aleyhinde agrlmrg ve agrlacak tiim
dava ve icra-iflas takiplerini her aqamada ytir[tmek, gerekli yazrgmalan yapmak ve
sonuglandrrmakla gdrevli, yetkili ve sorumlu olup bu ba[lamda Belediye Bagkanlt!t'ntn hak ve
menfaatlerinin korunmasl igin ilk derece mahkemeleri ile Yargrtay'da, Damgtay'da ve diler iist
yargr mercilerinde durugmalara, kegiflere katrlrrlar. Dava ve icra-iflas takipleri igin ihtiyag
duyulan bilgi ve belgelerin temini igin kurum, kuruluqlar ile bilciimle gergek veya tiizel kigilere
miiracaatla talepte bulunma yetkisine sahiptirler.
2) Kurul veya toplantrya avukat, Hukuk Temsilcisi olarak temsilen katrlrr.

3) Birim tarafrndan gerekli gtiriilen toplantrlara ve gahgmalara avukatlar katrlrr ve gerekli
istiqari gdriigiini.i bildirir ve gerekli diler katkrlarr saplarlar.
Avukatlarln Sorumluluklarl

(l) Kendilerine verilen dava ve icra-iflas dosyalanndaki belgeler ile idari turden
belgelerin saklanmasrndan ve igi bitip ilgili yerlere iadesi gerekenlerin iadesinden; sonuglanan
ig ve iglemleri, gereli yaprlmak 0zere ilgili birimlere zamantnda bildirmekle gdrevli ve
MADDE

12 -

sorumludurlar.

(2) Avukatlar kendilerine verilen gdrevlerin zamanrnda ve gereli gibi

yaprlmasrndan,

Bagkan'a, balh olunan Birim Sorumlusuna kargt sorumludurlar.
3) Avukatlarrn, avukathk gdrevlerinden do[an veya gdrev srrastnda igledikleri adli suglarrndan
dolayr haklannda soru$turma, l136 sayrh Avukathk Kanunu gerelince Adalet Bakanltltntn
vereceli izin iizerine Cumhuriyet Savcrsr taraftndan yaprltr.

Hukuki giiriigler ile ilgili esaslar
MUdiirliikler, kendi gdrev ve yetki alanlan ile ilgili yasal mevzuattn
yorumunda veya maddi olaylar ile idari iglemlere uygulanmasr gereken yasal mevzuat
iconusunda ya da belge ve bilgilerin de[erlendirilmesi kargrsrnda sorunla karqrlagtrklan
takdirde; hukuki yorum gerektiren olay, bilgi veya belgeler ile hukuki gdziim talep edilen
hususu somut ve agrk olarak belirtip; buna iligkin miidiirliik gilrugiinii ve belgeleri de ekleyerek

MADDE

13- (l

)

Bagkanhk onayr ile talep ederler.

(2) Hukuki gdriig talebine iligkin onay, avukata havale edilir. Avukat, talep gerekgesi ve
beigeler ile Jelillerin maddi ve yasal mevzuat ile konu hakkrndaki igtihatlar gerqevesinde

huk'uki degerlendirmesini yaparak, gerekirse diler avukatlarla veya konunun uzmanlanyla
gdriiq olarak ilgili
istiSare edJrek gdriigiinii rapor halinde Miidiirlnle sunar. Bu rapor hukuki
Miidiirliile bildirilir.
(3) Belli
6mek

konu hakkrnda bildirilmig hukuki gdriiq benzer mahiyetteki olaylar hakkrnda da
olup hukuki gtirtig talebi tekranndan kagrnrlacakttr'

/
/
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(4) Takip edilmekte olan dava veya icra dosyalan ile ilgili olsun veya olmasrn tigiincii gahrslara
hukuki yardrmda veya gdriig bildiriminde bulunulmaz.

(5) Hukuki gdriig yazrlarrmn yasal baplayrcrhlr bulunmayrp yol gdsterici mahiyettedir.
VekAlet Ucreti ile

ilgili Esaslar

MADDE 14 - (1) Belediye lehine sonuglanan dava ve icra takipleri nedeniyle hiikme

ballanarak kargr taraftan tahsil edilen vekalet iicretlerinin; avukatlara (sdzlegmeliler dahil) ve
birimde fiilen gahgan personele dalrtrmr hakkrnda 659 sayrh Genel Btitge Kapsamrndaki Kamu
idareleri Ve Ozel Biitqeli idarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yiiriitiilmesine lligkin Kanun
HiikmUndeki Karamame'nin 14. maddesi hiikiimleri uvqulanrr.

Diler personel

(l)

Birimin gdrev alanrna giren gdrevler icra edilir. Gijrevler da[rhmr Birim
Sorumlusu tarafrndan yaprlrr. Birim Sorumlusu, g6revleri mevcut kadrolann sahip olduklan;
nitelikleri, yeterlikleri, verimlilikleri, performans bagarrm seviyeleri vb. yetkinliklerine gdre
dalrtrr. Verilen gdrev geciktirilmeden ve tam olarak yerine getirilir.

MADDE 15 -

a) Birimin gdrev alam ile ilgili olarak, Bagkanhprn gahqma prensip, politikalan, biitgeleri ile
uyumlu hedefler, planlar ve programlann geligtirilmesinde tiim operasyonel, teknik ve
uygulamalarda amirine gerekli desteli eksiksiz verir,
b) Bagkanhlrn amaglannr ve genel politikalannr, gahgtrgr birimin upraq alanlarrnr ilgilendiren
boyutuyla dlrenir ve buna uygun tutum davranll sergiler,
c) Gdrev alanr iginde bulunan faaliyetler igin uzun, orta ve krsa vadeli planlarrn hazrrlanmastnda
Birim Sorumlusunun direktiflerine uygun iq ve iglemleri yapar,
9) Birimin haberlegme ve evrak akrgrnr amirinin direktifleri do[rultusunda sallar,

d) Birimin yrlhk faaliyet planrnr haztrlanmasrnda Birim Sorumlusunun istedili tiim i9
iglemleri yapar, yiiriittir,

ve

e) Bagkanhprn mevcut organizasyon gemasr gere[i bulundufiu pozisyon igin 6ng6rulen vastflart
kazanmak igin gerekli gabayr ortaya koyar,

Organizasyon yaprsrnda ve/veya ig tariflerinde zamanla dolacak deligiklikler iqin kendini
geligtirir,

I

g) Birimin tiim faaliyetlerinde ilgili kanun, tiiziik, ydnetmelik, genelge, tebli!, iq metotlan ve
diger ilgili yiiriirlikteki mevzuata riayet eder,
Ydnetimce ahnan kararlann uygulayrcrlara dopru bir qekilde ve silratle ula$tlrllmaslnl ve
uygulamastnr sa!lar,

!)

h) Faaliyeti igin Birim Sorumlusu tarafindan talep edilen veya faydah gtirdiilii biittin raporlarr
eksiksiz haztrlar,
r)

Birim Sorumlusunun bilgisi dAhilinde koordinasyonu kurar,

6Neu alanrndaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistiki bilgileri tanzim eder,
.r.fiEina. bu bilBileri Birim Sorumlusu ve ilgililere sunar,

\v'/

j)

bir

amagla yurtigi veya yurtdrgr gorev seyahatine grinderildilinde, amacm
gergeklegmesi bakrmrndan gitti[i yerde yaptrgr temaslan, gahqmalan ve aldr[r sonuglarr
belirten kolayca anlaqrlabilir bir iislup ve di.izende rapor hazrlar, Birim Sorumlusuna verir,

Herhangi

k) Belediye'nin tiim birimlerinden Bagkanhk Makamrna gelen faaliyet raporlannt Baqkanhk
makamrnrn iste[i do[rultusunda dosyalar,
l) Bagkan tarafindan yaprlacak konugma ve sunumlarda gerekli hazrrhklarr yapar,
m) Baqkanhk Makamrrun emir ve direktiflerini birimlere ulagtrrrr, takip ve sonuglandnlmasmt
sa[lar,

n) Bagkanh[r ilgilendiren toplantr, brifing ve gdrtigmeleri diizenler, bunlara ait onemli not ve
tutanaklann tutulmasrnl ve yaylmlanmasrnr saplar,

o) Sa[hkh, giivenli ve siirdiiriilebilir bir kentsel ya$am igin projeler iiretilmesinde gerekli
katkryr yapar,
ri) Faaliyet sahasr ile ilgili proje ve taslaklarr hazvlar, Birim Sorumlusunun onaylna sunar,

p)Ytiriirliikteki mevzuatrn cingdrdti[ti diler gorevler ile Bagkanhkga verilen gdrevleri yapar.

uOnnUNcU n0lUvr
Son

Hiikiimler

Yiiriirliik
MADDE l6 - (1) Bu ydnetmelik, Finike Belediye Meclisi'nin onayrndan

sonra

ytirtirlii[e girer.

Yiiriitme
ydnetmelik htikiimlerini Finike Belediye Bagkanr ytirtittir.
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