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T.C. 

MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

   KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ 

      GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak 

Amaç 

MADDE 1:  Bu yönetmeliğin amacı Meram Belediyesi, Kentsel Dönüşüm 
Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve 
yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2:  Bu yönetmelik, Meram Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm 
Müdürlüğünün kuruluş, görev ve esasları ile Belediyemiz bünyesinde görev yapan personelin 
özlük, sicil, maaş ve diğer hak ve yükümlülükleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesindeki, 
çalışma usul ve esaslarını kapsar. 

Hukuki dayanak 

MADDE 3:  Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilere dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4:  Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 

a)  Belediye : Meram Belediyesini, 

b)  Başkan : Meram Belediye Başkanını, 

c) Başkan Yardımcısı :Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak 
görevlendirilen Meram  Belediye Başkan Yardımcısını, 

ç) Birim : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünü, 

d) Müdür : Birim Müdürünü veya verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak 
üzere Başkan tarafından verilen imza yetkisini kullananları, 

e)  Şef : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünde yetkilendirilen personeli, 

f)  Personel : Müdür tanımının dışındaki birim mensuplarını ifade eder. 



 

2 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Tanımlar 

Kuruluş 

MADDE 5:  Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 nci 
ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye 
ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Standartlarına Dair 
Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak kurulmuştur. 

Teşkilat Tanımı 

MADDE 6:  Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, İdari Teşkilatı Müdür, şef ve büro 
personelinden oluşur.  Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü üst yönetici olarak Belediye Başkanına 
ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak 
çalışan bir birimdir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Personelin Nitelikleri, Görev Yetki ve Sorumlulukları 

Personelin unvan ve nitelikleri 

MADDE 7:  Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne atanacak personelin unvanı ve nitelikleri 

aşağıdaki gibidir. 

a) Kentsel Dönüşüm Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde 
öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile Belediyelerin 
Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki 
Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri 
doğrultusunda atanır. 

b) Şef : 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl 
Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese 
ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde 
Yükselme ve unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır. 

c) Sözleşmeli Personel: 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre kadro karşılığı 
gösterilmek ve sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır. 
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ç) Memurlar: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler 
doğrultusunda atanır. 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları: 

MADDE 8:  Kentsel Dönüşüm Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki 

gibidir. 

a) Kentsel Dönüşüm Müdürünün Görevleri : 

1) Müdürlüğü Başkanlık Makamına ve Başkanlığı yetkilendirdiği ilgili kurumlara 
karşı temsil eder. 

2) Müdürlük yönetimindeki çalışmaları düzenler. 

3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür. 

4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur. 

5) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar. 

6) Müdürlük harcama yetkilisi olup, tahakkuk amiri ve personelin birinci sicil amiri 
olup, memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar. 

7) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu 

programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar. 

8) Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar. 

9) Üst makamlarca yazılı olarak verilen, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkisine giren 

görevleri yerine getirir. 

b) Kentsel Dönüşüm Müdürünün Yetkileri : 

1) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen 

programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi. 

2) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve 
yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi. 

3) Kentsel dönüşüm kapsamında mülkiyeti belediyemize gecen gayrimenkullerin 
haksahipleri ile  kira sözleşmelerini yapma , sona erdirme bina ve eklentilerini tahliye ettirme 
yetkisi.  
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Kentsel dönüşüm sahaları içerisinde tehlike arz eden bina ve eklentileri  için her türlü 
yasal tedbirleri alma ve uygulama yetkisi.  

Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi. 

4) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme 
yetkisi. 

5) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde denetlemeler yapma, 
rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi. 

6) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil 
raporu düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı 
bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi. 

7) Müdürlükte çalışan tüm personelin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme 
yetkisi. 

8) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz 
olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma 
yetkisi.  

9) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi. 

10) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla 
haberleşme yetkisi. 

c) Kentsel Dönüşüm Müdürünün Sorumlulukları: 

1) Kurum mevzuatı ve bu talimatla kendisine verilen yetkilerin gereği gibi yerine 
getirilmesinden, yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılıp kullanılmamasından 
sorumludur. 

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine 
yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur. 

MADDE 9:   Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları. 

A) Belediye kanunun 73. maddesi ile ilgili görevleri 

1) Fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak kente entegre olmayan veya olamayan 
bölgelerin tespit edilmesi, fiziksel, ekonomik ve sosyal gelişimlerinin sağlanabilmesi için 
fizibilite, projelendirme, uygulama ve sonuç analizi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi. 

2) Kent içinde fiziksel ve kültürel olarak birebir benzerlikler taşıyan bölgeler 
oluşturmadan, kültürel ve sosyal zenginliklerin kente değer kazandıracağı dönüşüm 
faaliyetlerinin sağlanması. 
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3) Dönüştürülecek alanlardaki sorunların ve önceliklerin iyi saptanarak kent 
bütünlüğüne ve günün koşullarına uygun çözümlerin üretilmesi. 

4) Yerinde dönüşüm alternatifine öncelik verilerek, ortaya çıkacak kentsel getirinin 
bölgede yaşayanlar arasında paylaşılmasının sağlanması. 

5) Bilimsel yöntemlere ve analizlere dayanarak farklı disiplinlere mensup çalışanların 
ortak bir amaç için bir araya getirilmesi  

6) Gecekondu, kaçak, niteliksiz, sağlıksız yapılaşmalar nedeniyle yaşam ve mekân 
kalitesi düşük kentsel alanları tespit etmek. 

7) 5998 sayılı yasa ile değişik 73.madde kapsamında Kentsel dönüşüm ve gelişim 
alanlarını tespit etmek, 6306 sayılı yasa ve yönetmelikleri kapsamında Belediyemizce 
yapılacak çalışmaları yürütmek, 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun ilgili hükümleri 
doğrultusunda gerekli işlemleri yapmak veya yapılmasını sağlamak. Kentsel Dönüşüm 
alanlarını ilgili işlemleri Müdürlükçe hazırlanıp meclis onayına alınan 5 yıllık program 
dahilinde istimlak işlemlerini yürütmek. 

8)  İlçe bütününde kentsel değişim ve sürdürülebilir gelişimin sağlanması amacıyla, 
öncelikli olarak kritik yoğunluklu, düzensiz gelişmiş ve afet riski taşıyan alanlardan 
başlayarak kentsel dönüşüm alanlarını tespit etmek, önceliklendirmek, planlamak ve 
uygulama programlarını hazırlamak. 

9)  Meram Belediyesi sınırları ve yetki alanı içinde dönüşüm alanı olarak belirlenen 
alanlarda Hazine, il özel idareleri, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve vakıflar 
tarafından idare edilenler özel mülkiyette bulunanlar da dahil her türlü arsa ve arazilerin ve 
bunların üzerinde bulunan bütün yapıların Kentsel Dönüşüm amaç ve programına uygun 
olarak iyileştirilmesini sağlamak için uygulama ve programları yapmak. 

10)  Faaliyet konuları, donatı alanları ve diğer yatırım ihtiyaçları için; proje 
geliştirilmesi, arsa ve arazi düzenlemesi,  yapım işlerinin gerçekleştirilmesi, toplu ortaklık ve 
proje ortaklıkları kurulması, finansal destek sağlanması ve yönetilmesi için kaynak ve model 
araştırması, yerli yabancı uzman ve destek kuruluşlarıyla çalışmalar yapılması, her türlü sınırlı 
ayni hak, şahsi hakların tesis ve devri, trampa ve mülkiyetin el değiştirilmesi de dâhil olmak 
üzere bu konuda yapılacak her türlü iş ve işlemleri yapmak veya yapılmasını sağlamak. 

11) Kentsel dönüşüm alanı ile ilgili sorunların tespiti, mülkiyet haklarının 
tanımlanması, alana ait tüm verilerin elde edilerek analizinin yapılmasını sağlamak.  

12) Yapılacak analiz çalışmaları sonrasında Proje alanındaki gayrimenkullerin değer 
tespitlerinin yapılmasını ve Arazi Kullanım Paftası ile Kentsel Kurgusal Tasarım Projeleri ile 
kentsel tasarım planları hazırlanmasını ve gerekli görülmesi durumunda Proje Teknik 
Danışmanlık hizmeti alınmasını sağlamak. Alanın dönüşümü sonucunda ortaya çıkacak 
projenin iktisadi değerinin belirlenmesi amacıyla,  Kentsel Dönüşüm alanlarına ait hazırlanan 
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projelerin değerleme raporlarını ve matematiksel paylaşım modelini hazırlamak veya 
hazırlanmasını sağlamak. 

13) Kentsel Dönüşüm ve yenileme yapılacak alanı belirlemek ilan edilmesi için 
Meclisin onayına sunmak. 

14)  Kentsel dönüşüm yapılacak alanda arazi ve büro çalışmaları yaparak alt yapıya 
data oluşturmak 

15)  Her Kentsel dönüşüm sahası için anlaşma kriterlerini (uygulama esaslarını) 
belirleyerek Belediye Meclisine sunmak. Uygulama esasları çerçevesinde hakkaniyeti  göz 
önüne bulundurularak haksahipleri ile görüşme , anlaşma, takas, trampa ve 2942 sayılı yasanın 
8. Maddesi gereğince satın alım işlemlerini yürütmek. 

16)  Yasalar çerçevesinde taşınmazlara ilişkin kıymet takdirlerinin yapılması için “ ve 
Kıymet Takdir  ve uzlaşma Komisyonu” teşkilini için gerekli resmi işlemleri yapmak. 

17)  Kıymet takdirlerini hazırlama ve anlaşma sağlama, anlaşılanları encümene 
sunmak, anlaşma sağlanamayanları dava açılması için Hukuk işleri Müdürlüğüne göndermek . 

18)  Anlaşma sağlanan taşınmazların tapusunu Meram Belediyesi adına almak. 

19)  Kat karşılığı İnşaat yapılmak üzere ilgili müdürlüğe bilgi ve belgeleri sunmak 

20)  Yapılacak konut ya da işyerleri tamamlandıktan sonra maliklere tapu devri 
yapmak. 

21) Kentsel Dönüşüm alanındaki gayrimenkuller ile İdareye ait gayrimenkullerin  
trampa veya takas işlemlerine ilişkin gerekli işlemleri yapmak sözleşme , uzlaşma , kontrat, 
protokoller hazırlamak ve işlemleri sonuçlandırmak. 

22) Kentsel dönüşüm alanına isabet eden ve tahliye edilen konutlarla ilgili sözleşme ve   
uygulama esasları çerçevesinde kiralama işlemlerini hazırlamak. 

23) Belediyenin yapacağı kentsel dönüşüm ile ilgili Hizmet alımı, Danışmanlık 
hizmet alımı, işlemleri  yapar. 

24) Aciliyet arz eden hallerde müdürlük amacı doğrultusunda stratejileri ortaya koyar, 
yapılacak eylem planlarını saptar, hedef ve ilkeleri belirler, öncelikli ve acil proje geliştirme 
alanlarını saptar, geliştirilmesi veya kentsel tasarımı öncelik arz eden proje alanları için her 
ölçekte eş-zamanlı plan/ proje/ detay ve uygulama çalışmalarını belediye yetkisini kullanarak 
hazırlar veya hazırlatır. 

 
25) Belediyenin görev, yetki ve sorumluluğunda olan alanlarda ulusal ve uluslararası 

düzeyde panel, konferans, seminer, yarışma vb. etkinlikler düzenler. 
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26) Faaliyet konularıyla ilgili kaynak, model araştırma, plan, proje uygulama yapar, 
Üniversite, meslek odaları, yerli yabancı uzman ve destek kuruluşlarıyla beraber çalışmalar 
yapar. 

 
27) Müdürlük çalışmaları için Belediyenin ihtiyaç duyacağı fon hibe destek kredileri 

için ilgili mercilerin uygun formatlarında belediye için başvuru dosya ve taleplerini oluşturur 
ve takibini yapar. 

28) Mahkemelerce gönderilen bilirkişilere ait raporların incelenerek cevaplarının 
hazırlatılması, kamulaştırma ve tezyidi bedel davalarına ait alacakların tahakkuka bağlanması 
yönünde gerekli işlemlerin yaptırılması, 

29) Kamulaştırmayla ilgili her türlü belgenin düzenli bir şekilde dosyalanarak 
muhafazasının sağlanması.  

30) Kamulaştırma ile ilgili olarak idareye karşı açılan davaları Hukuk İşler Müdürlüğü 
ile koordineli olarak takip edilmesi, sonuçlandırılması konusunda bilgi, belge ve görüş 
sunulması. 

31) Katılımcı ve uzlaşmacı planlama ilkesi dahilinde halk bilgilendirme faaliyetlerini 
yapmak. 

32) Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Belediye 
Başkanlığına sunulmasını sağlamak. 

33) Birimi ile ilgili yazışmaların yapılmasını sağlamak. 

34) Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerinde Belediye adına iş ve işlemleri  
tamamlamak. 

B) Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 6306 sayılı yasa ile ilgili görevleri  

1) 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki 
Kanun” ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde tüm iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak. 

2) Müdürlüğün teklifi ve Başkanlık Makamının onayı ile 6306 sayılı yasa ve ilgili 
mevzuat gereği Belediyenin belirlediği alanlarda “Riskli Alan”, “Rezerv Konut Alanları” 
, bu alanlarda Kentsel Tasarım çalışmalarını yapmak veya yaptırmak. ”Riskli Alan”, 
“Rezerv Konut Alanları” için Bakanlığın istediği şekliyle dosyalarını 
hazırlamak/hazırlatmak ve Bakanlığa sunmak. 

3) 6306 sayılı yasa ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılması gereken çalışmalar için 
Meclis ve Encümen Kararı alınması gereken hallerde gerekli dosyaları hazırlamak, 
sunmak, takip etmek ve sonuçlandırmak. 

4) 6306 sayılı yasa ve ilgili mevzuat gereği Bakanlıklarla her türlü yazışmaları 
yapmak. 
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5) Kent genelinde toplumsal ihtiyaç ve isteklerin belirlenmesi, uygulamalarda halkın 
katılımının sağlanması amaçlı sosyolojik araştırmalar ve anketler yapmak veya 
yaptırmak. 

6) Riskli alan ilan edilen yerlerle ilgili hakshiplerine tabligat, ilan ,duyuru , anket, 
görsel yayınlar yapılaması ile ilgili işlemleri takip etmek. 

7) 6306 sayılı yasa kapsamında Kamulaştırma yapmak veya yaptırmak. 

8) 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli alan ve rezerv konut alanlarında imar ve 
yapılaşma faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak. 

9) Riskli alan ve riskli yapılara ait değer tespiti ve hak sahipliliği ile ilgili iş ve 
işlemleri yapmak veya yaptırmak. 

10) Afet Riski ilan edilen alanlarda Riskli Yapı ile ilgili tüm ve iş ve işlemleri takip 
etmek,  Bakanlığa sunulacak olan dosyaları hazırlamak/hazırlatmak. 

 
C) Tahliye ve Yıkım  Görevi  
 
1) Anlaşma neticesi Belediyeye geçen taşınmazlar ile tesislerin takibinin yapılması, 

tahliyesi veya yıkılması gereken yapıların tutanaklarının hazırlanarak. Tahliye ve yıkım için 
ilgili müdürlüğe sevk etmek. 

2) Belediye Başkanlığınca belirlenen önceliklere göre, kentsel dönüşüm proje 
alanlarında Belediyemiz mülkleri üzerine yapılan kaçak yapıları, Encümen tarafından 
yıkımına karar verilmiş yapıları emniyetli bir şekilde tahliye etmek, elektrik, su ve doğalgaz 
gibi tesislerin ilişiğini kesmek. 

3) Kentsel dönüşüm alanı içinde Riskli yapıları, Yıkılmaya yüz tutmuş (Maili 
inhidam) binaları tesbit ettirmek 6306 sayılı yasa, 3194 sayılı yasanın 39. ve 40.maddeleri 
gereğince işlem yapılmak üzere iligili müdürlüğe sevk etmek  

 
4) Kenstel dönüşüm alanına isabet eden korunması gereken yapı ve doğa unsurlarını 

koruması ile ilgili karar alınması için Kültür ve Tabiat kurullarıyla irtibatta bulunmak.   
 
İdari İşler Bürosunun Görev ve Sorumlulukları. 
 
MADDE 10 :  
 

1)  Müdürlüğün her türlü yazışmasını yapmak ve sonuçlandırmak. 

 2) Müdürlüğe gelen her türlü evrakı ilgili deftere kayıt etmek, havalesinden sonra en kısa 
zamanda ilgili birimlere intikalini sağlamak. 

3) Kayda alınıp, ilgili servislere dağıtılan evrakların neticelerini takip etmek, 
cevaplandırılanları kayda işlemek, ilgili servise intikalini sağlamak. 
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4) Memurlara ait gizli evrakların Müdüriyetçe doldurulması için hazır hale getirmek ve 
doldurulduktan sonra zamanında ilgili Müdürlüğe intikalini sağlamak. 

5) Personelin haklarında yapılan her türlü yazışmayı sonuçlandıktan sonra ilgililerin 
dosyalarına takmak. Başkanlık genelgesi doğrultusunda belirtilen tarihte ilgili makama 
intikalini sağlamak. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon 

MADDE 11:  Kentsel Dönüşüm Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda 

gösterilmiştir. 

a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara ve  zimmet defterine 

kaydedilerek ilgililerine verilir. 

b) Görevin planlanması: Kentsel Dönüşüm Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve 
büro personeli tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür. 

MADDE 12 : 

1) Belediye birimleri arasında ve diğer kuruluşlarla koordinasyon 

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon 

Müdür tarafından sağlanır. 

2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon :  

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve 
tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel,şef ve Müdürün parafı ile 
Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Denetim, Sicil ve Disiplin 

MADDE 13 : 

Personel Denetimi 

Kentsel Dönüşüm Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde 
denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir. 



 

10 

 

Personel Sicili 

MADDE 14:  Kentsel Dönüşüm Müdürü her yıl sene sonu memur personel için 
birinci sicil Amiri olarak puan verir, kapalı zarfa konan sicil raporları mühürlü bir şekilde 
ilgili Müdürlüğe teslim edilir. 

Disiplin  

MADDE 15:  Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü emrinde görev yapan tüm personelle ilgili 
disiplin işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 
Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun 
olarak yürütülür. 

ALTINCI BÖLÜM 

Yönetmelikte yer almayan hususlar 

MADDE 16:  İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ile yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir. 

Yürürlük 

MADDE 17:  Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben ilan 
edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 18:  Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 


