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KARARIN ÖZÜ:
Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde değişiklik 

TEKLİF: 
23.03.2020 tarih ve 2020/8996 sayılı Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün teklifi.

BAŞKANLIK MAKAMINA

  Belediyemiz organizasyon şemasında Strateji Geliştirme Müdürlüğü olarak faaliyet gösteren birimin 
adının, Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğü olarak değiştirilmesi, Görev ve Çalışma 
Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerin onaylanması hususunun Belediye Meclis'ine havale edilmesini 
olurlarınıza arz ederim.
 

KARTAL BELEDİYESİ 
STRATEJİ GELİŞTİRME VE DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
 
Amaç
MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğü teşkilat yapısını, 
hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, 
hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamaktır. 
 
Kapsam
MADDE 2- Bu yönetmelik, Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün hukuki 
statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
 
Dayanak 
MADDE 3- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48 ve 15/b maddesi ve 2006/9972 karar sayılı Strateji 
Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare 
Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik".
  
Müdürlüğün Bağlı Bulunduğu Usul ve Esaslar
MADDE 4- Müdürlük bu yönetmelikteki ilkeler çerçevesinde olmak kaydıyla, müdürlüğün görev 
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alanına giren iş ve işlemleri ilgili mevzuatlara uygun olarak yerine getirir.
 
Tanımlar
MADDE 5-   
a) Belediye                    : Kartal Belediyesi
b) Başkanlık                  : Kartal Belediye Başkanlığı
c)Başkan                         : Kartal Belediye Başkanı
d)Belediye Meclisi        : Kartal Belediye Meclisi
e)Başkan Yardımcısı     : Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün bağlı olduğu ilgili Başkan 
Yardımcısı,
f)Müdürlük                     : Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğü,
g)Müdür                         : Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürü,
h)Müdürlükler              : Kartal Belediyesi bünyesinde görev yapan müdürlükler,
i)Çalışan Personel        : Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde görevli tüm memur, 
sözleşmeli personel, işçi ve sürekli işçi personel
j)EBYS                             : Elektronik Belge Yönetim Sistemi,
k)EYS                              : Entegre Yönetim Sistemi,
l)Birim                            : Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğü
m)Alt Birim                 : Müdür tarafından Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluklarının paylaştırılarak 
daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kurulan ve Müdürün emir ve talimatlarına göre 
kendisine verilen görevleri yürüten birimi,
n)Alt Birim Yöneticisi: Müdürlük alt birimlerinin ve faaliyetlerinin yürütülmesinden Müdüre karşı 
sorumlu olan yöneticiyi,
a)Yönetmelik               :Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ni 
ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş, Teşkilat ve Bağlılık

 
Kuruluş
MADDE 6-    Strateji Geliştirme Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48inci ve 22.02.2007 
tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle 
Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik" hükümlerine dayanarak 
Kartal Belediye Meclisi'nin 09/06/2006 tarih ve 40 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.  

Teşkilat 
MADDE 7-    
(1) Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün teşkilat yapısı aşağıda belirtilen şekildedir:
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a) Müdür
b) Stratejik Planlama Birimi
c) AB ve Dış İlişkiler Birimi
 
(2) Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğü'nün personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir:
a) Müdür
b) Şef
c) Memur
d) Sözleşmeli Personel
e) İşçi
f) Sürekli İşçi
(3) Belediye Başkanı tarafından gereksinim duyulan alanlarda Müdürlük bünyesinde alt birimler 
kurulur. Kurulan alt birimler bu yönetmelik doğrultusunda çalışır. 

Bağlılık
MADDE 8-    
Müdürlük, Başkan'a veya Başkan'ın görevlendireceği Başkan Yardımcısı'na bağlı olarak görev yapar. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Müdürlüğün Görevleri 
MADDE 9-    

a) Müdürlük, yasalar, yönetmelikler ve genelgelerle belirlenmiş yetki ve sorumlulukları içinde kalarak 
Belediye Başkanı'nın atadığı Müdür marifeti ile iş ve işlemlerini yürütür.
b) Belediyenin Stratejik Planı'nı müdürlükler arası koordinasyonu sağlayarak hazırlar.
c) Belediyenin yıllık Performans Programı'nı müdürlükler arası koordinasyonu sağlayarak hazırlar.
d) Belediyenin yıllık Faaliyet Raporu'nu müdürlükler arası koordinasyonu sağlayarak hazırlar.
e) Stratejik Plan'da yer alan amaç, hedef ve performans göstergeleri kapsamında, mevcut durum ve 
gelecekteki ihtiyaçların analizini yaparak her takvim yılına ait müdürlüğün faaliyetlerini (Performans 
Programı), yatırım programını ve bütçe teklifini hazırlar.
f) Performans Programı doğrultusunda müdürlüklerin hazırlamış oldukları aylık faaliyet raporlarının 
izleme ve değerlendirmesini yapar.
g) Performans Programı'nda yer alan Müdürlük faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları 
yürütür ve Müdürlüğün faaliyet raporunu hazırlar.
h) Belediyenin Yatırım Programı tekliflerinin hazırlanmasında orta vadeli program, orta vadeli malî plan, 
idarenin stratejik planı, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi, yatırım genelgesi ve yatırım programı 
hazırlama rehberi kapsamında ilgili Müdürlük ile koordineli çalışır.
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i) Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirir, performansla ilgili 
bilgi ve verileri toplar, analiz eder ve üst yöneticiye sunar.
j) EYS'nin planlama, uygulama, kontrol ve iyileştirme çalışmalarını yürütür.
k) Yurtiçi ve yurtdışında bulunan yerel yönetimler ile Kardeş Kent olma sürecini yürütür, kardeş kentler 
ile yürütülecek proje ve faaliyetlerin fizibilite çalışmasını yapar, altyapısını hazırlar ve uygulanmak üzere 
ilgili müdürlüğe ileterek takibini yapar.
l) Üst yönetim ya da paydaşlardan gelen istek ve öneriler çerçevesinde Ar-Ge çalışmaları yapar ve/ veya 
yaptırır.
m) Üst yönetim ya da paydaşlardan gelen istek ve öneriler çerçevesinde, projeler geliştirerek üst yönetime 
sunar ve uygulamaya geçirilecek projeler için ilgili müdürlükler arası koordinasyonu sağlar ve takibini 
yapar.
n) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar, birlikler, konsolosluklar ve büyükelçilikler ile temas kurar, 
program ve proje çağrılarını takip eder, bu kapsamda proje hazırlar, kabul edilen projeler için ilgili 
müdürlüklerle koordinasyonu sağlar ve takibini yapar ve/ veya yaptırır.
o) Yerel yönetimlerde gerçekleşen yenilik ve gelişmeleri takip eder.
p) EBYS üzerinden gelen evrakın takibini ve gereğini yapar.
q) İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim, seminer, çalıştay, toplantı v.b. düzenler veya katılım sağlar.
r) Müdürlüğe ait ihale ve satın alma işlemlerini ilgili Müdürlük ile koordinasyon halinde yapar.
s) Müdürlüğün görev alanına giren konularda, çalışma verimini arttırma amacıyla, ilgili yayınları satın alır, 
abone olur ve bunlardan personelin yararlanmasını sağlar.
t) Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapar.
 
Müdürlüğün Yetkisi
MADDE 10-      
Müdürlük, bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye 
Başkanı tarafından kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
 
Müdürlüğün Sorumluluğu 
MADDE 11-
Müdürlük, Başkan tarafından verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen 
görevleri; plan ve programlar, genel prensipler dâhilinde ve mevzuat kurallarına göre gereken özen ve 
süre içinde yapmak ve yürütmekle sorumludur.
 
Müdürlük Çalışanlarının Unvan ve Nitelikleri 
MADDE 12-     
a) Müdür
Müdürlüğe atanma usul ve nitelikleri;
a) Başkanın oluru,
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b) Üniversitelerin ilgili bölümlerinde en az dört yıllık öğrenim görülen ve bunlara denkliği Yüksek 
Öğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş, yurt içi veya yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olan,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen şartları taşıyan,
b) Memur: 657 sayılı kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır. 
c) Şef : 657 sayılı kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır. 
d) Sözleşmeli Personel: 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi hükümleri doğrultusunda atanır.
e) İşçi: 4857 Kanun Kapsamında Çalıştırılan Kadrolu İşçi
f) Sürekli İşçi: 696 sayılı KHK ile çalışan personel

Müdürün Görevleri
MADDE 13-
a) Müdürlüğü Başkanlık Makamı'na karşı temsil eder.
b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
c) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
d) Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali 
Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine 
uygun olarak Müdürlüğü sevk ve idare eder.
e) Müdürlüğün disiplininden sorumludur.
f) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.
 
g) Müdürlükte çalışan personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.
h) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip programlayarak çalışmaların bu programlar 
doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
i) Müdürlük bünyesinde görev yapan personelin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine 
getirilmesini sağlar.
j) Müdürlük ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.
k) Başkan tarafından verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.
l) Müdürlüğün bütçe planlamasını yaparak üst yöneticiye sunar.

Müdürün Yetkileri
MADDE 14- 
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkan tarafından uygun görülen programlar gereğince 
yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için 
Başkan'a önerilerde bulunma yetkisi,
c) Müdürlüğün harcama yetkilisi, ihale yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin üst disiplin amiridir,
d)Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1. derece imza yetkisi,
e) Disiplin amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
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f) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler yapma, 
rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi,
g) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde, performans 
değerlendirmesi yapmak,
h) Ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu makama önerilerde 
bulunmak yetkisi,
i) Kanunda belirtilen şekilde mazeret izni verme, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış 
zamanlarını tespit etme yetkisi,
j) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarına haiz olan personelden 
birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve bağlı bulunduğu makamın onayına sunma yetkisi,
k) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi, Müdürlüğünün faaliyet 
alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir.
Müdürün Sorumlulukları
MADDE 15 -  
Müdür; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev 
ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ve Başkan'a 
karşı sorumludur.

Alt Birim Sorumlularının Görevleri
MADDE 16 -
a) Görevi gereği kendine havale edilen işleri mevzuat esaslarına göre yapar veya yaptırır.
b) İşlerini plan ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapılmasını ve vaktinde bitirilmesini sağlar.
c) Emrindeki personele iş dağılımı yaparak onlara görev verir ve sonuçlarını alır.
d) Müdür tarafından verilen görevleri müdür adına yürütür.
Alt Birim Sorumlularının Yetkileri
MADDE 17-
Alt Birim Sorumluları bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'na dayanarak 
Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürü tarafından kendisine verilen tüm görevleri kanunlar 
çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Alt Birim Sorumlularının Sorumlulukları
MADDE 18

Birimine ait iş ve işlemlerden müdüre karşı sorumludur.
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Alt Birimlerin Görevleri
MADDE 19

Müdürlük bünyesinde görev yapan alt birimlerin görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

a) Stratejik Planlama Birimi
1- Belediyenin stratejik planını müdürlükler arası koordinasyonu sağlayarak hazırlar.
2-Belediyenin yıllık performans programını müdürlükler arası koordinasyonu sağlayarak hazırlar.
3-Belediyenin yıllık faaliyet raporunu müdürlükler arası koordinasyonu sağlayarak hazırlar.
4-Stratejik Plan'da yer alan amaç, hedef ve performans göstergeleri kapsamında, mevcut durum ve 
gelecekteki ihtiyaçların analizini yaparak her takvim yılına ait müdürlüğün faaliyetlerini (Performans 
Programı), yatırım programını ve bütçe teklifini hazırlar.
5-Performans Programı doğrultusunda müdürlüklerin hazırlamış oldukları aylık faaliyet raporlarının 
izleme ve değerlendirmesini yapar.
6-Performans Programı'nda yer alan Müdürlük faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları 
yürütür ve Müdürlüğün faaliyet raporunu hazırlar.
7-Belediyenin Yatırım Programı tekliflerinin hazırlanmasında orta vadeli program, orta vadeli malî plan, 
idarenin stratejik planı, bütçe çağrısı ve bütçe hazırlama rehberi, yatırım genelgesi ve yatırım programı 
hazırlama rehberi kapsamında ilgili Müdürlük ile koordineli çalışır.
8-Belediyenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirir, performansla ilgili 
bilgi ve verileri toplar, analiz eder ve üst yöneticiye sunar.
9-EYS'nin planlama, uygulama, kontrol ve iyileştirme çalışmalarını yürütür.
10- Yerel yönetimlerde gerçekleşen yenilik ve gelişmeleri takip eder.
11-EBYS üzerinden gelen evrakın takibini ve gereğini yapar.
12-İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim, seminer, çalıştay, toplantı v.b. düzenler veya katılım sağlar.
13-Müdürlüğe ait ihale ve satın alma işlemlerini ilgili Müdürlük ile koordinasyon halinde yapar.
14-Müdürlüğün görev alanına giren konularda, çalışma verimini arttırma amacıyla, ilgili yayınları satın 
alır, abone olur ve bunlardan personelin yararlanmasını sağlar.
15-Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapar.

b) AB ve Dış İlişkiler Birimi
1-Yurtiçi ve yurtdışında bulunan yerel yönetimler ile Kardeş Kent olma sürecini yürütür, kardeş kentler 
ile yürütülecek proje ve faaliyetlerin fizibilite çalışmasını yapar, altyapısını hazırlar ve uygulanmak 
üzere ilgili müdürlüğe ileterek takibini yapar.
2-Üst yönetim ya da paydaşlardan gelen istek ve öneriler çerçevesinde Ar-Ge çalışmaları yapar ve/ veya 
yaptırır.
3-Üst yönetim ya da paydaşlardan gelen istek ve öneriler çerçevesinde, projeler geliştirerek üst yönetime 
sunar ve uygulamaya geçirilecek projeler için ilgili müdürlükler arası koordinasyonu sağlar ve takibini 
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yapar.
4-Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar, birlikler, konsolosluklar ve büyükelçilikler ile temas kurar, 
program ve proje çağrılarını takip eder, bu kapsamda proje hazırlar, kabul edilen projeler için ilgili 
müdürlüklerle koordinasyonu sağlar ve takibini yapar ve/ veya yaptırır.
5-Yerel yönetimlerde gerçekleşen yenilik ve gelişmeleri takip eder.
6-EBYS üzerinden gelen evrakın takibini ve gereğini yapar.
7-İhtiyaçlar doğrultusunda eğitim, seminer, çalıştay, toplantı v.b. düzenler veya katılım sağlar.
8-Müdürlüğe ait ihale ve satın alma işlemlerini ilgili Müdürlük ile koordinasyon halinde yapar.
9-Müdürlüğün görev alanına giren konularda, çalışma verimini arttırma amacıyla, ilgili yayınları satın 
alır, abone olur ve bunlardan personelin yararlanmasını sağlar.
10-Üst yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yapar.

Görev ve Sorumlulukların Yerine Getirilmesi
MADDE 20-
a) Müdürlük, görevleri, Başkan ve Başkan Yardımcısı'nın Müdüre sözlü veya yazılı talimatı ya da 
Müdürün sorumlulukları gereği re'sen alacağı karar üzerine, verilecek işin niteliğine göre ilgili personele 
sözlü veya yazılı iletilmesi ile yerine getirilir.
b) Müdürlük işleyişinde asıl olan görev ve emirlerin sözlü ve yazılı olarak verilmesidir. Verilen 
görevin/emrin mevzuata uygunluğu görevi verenin sorumluluğundadır.
c) Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde; müdürlük imkânları ve bütçe, bu çalışma 
yönetmeliğinde tanımlanan görev ve sorumlulukları ve paylaşımları dikkate alınır.
d) Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesi Müdürün koordinasyonu ve marifeti ile olur.
e) Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel varsa kendisine zimmetli eşyayı veya varsa 
kendisinden başka kimsenin bilmediği şifre parola gibi müdürlüğe teslim etmedikçe görevinden 
ayrılamaz.
Müdürlüğün Denetimi
MADDE 21-
Müdür, kendine bağlı personel üzerinde denetleme yetkisine sahiptir.
Özlük İşlemleri
MADDE 22-
Müdür, müdürlük personelinin disiplin amiridir ve ilgili kanunlar kapsamında çalışmalarını yürütür.
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                                                                       BÖLÜM IV
                                                            Çeşitli ve Son Hükümler
 

Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 23-
Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 24- 
a) İşbu Yönetmelik 11 (onbir) sayfa ve 25 (yirmi beş) maddeden ibaret olup, Belediye Meclisi'nce kabulü 
ile yürürlüğe girer.
b) Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, daha önce yürürlükte olan Strateji Geliştirme 
Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütme
MADDE 25-
Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan, Başkan Yardımcısı ve Müdür yürütür.

RAPOR   :
Hukuk Komisyonu'nun 07.07.2020 tarih ve 17 Nolu Raporu. 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: Strateji Geliştirme 
Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde değişikliği ile ilgili teklifin 
görüşülmesi.(2020/8996)   
KOMİSYON GÖRÜŞÜ; Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde 
değişikliği ile ilgili teklifi komisyonumuzda görüşülmüş ve hukuka uygun bulunmuştur. Yüce Meclisin 
Onayına Arz Olunur. (Hukuk Komisyonu Başkanı ve Üyeler.)
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SONUÇ:
Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde değişiklik yapılması ile ilgili 
teklifinin Hukuk Komisyonu Raporu doğrultusunda KABÜLÜNE: Elif BULUT GEZEN, Arzu ÖĞÜT 
ŞİMŞEK, Furkan ORDUKAYA, Av.Yusuf ERKUŞTAN, Mehmet GÖDEKDAĞ, Av. Muhammer 
BEKTAŞ, Abdullah AÇIK, Nurten ERGÜR, Haydar GÖKSOY, Abubekir DAĞ, Mahmut YAZICI, 
Yaşar Cevdet KAHRAMAN, Ömer ULUYURT ve Emrullah AYDIN'ın Ret oyuna karşılık Kartal İlçe 
Belediye Meclisi'nin 2020/TEMMUZ AYI TOPLANTILARI'NIN 09.07.2020 TARİHLİ 2. 
BİRLEŞİMİNDE OYÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.

e-imza
YILMAZ TUNCER

 BELEDİYE MECLİSİ 
1.BAŞKAN VEKİLİ

e-imza
AYSEL YÜCEL

MECLİS KATİBİ

e-imza
YASİN ÜNDER

MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2020

e-imza
GÖKHAN YÜKSEL

BELEDİYE BAŞKANI

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Tarih ve Sayı: 21/07/2020-E.17363


