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MBB ÜYE BELEDİYELER ARASI UZMAN PERSONEL DEĞİŞİMİ VE TECRÜBE PAYLAŞIMI 

YÖNETMELİĞİ  

Amaç 
MADDE 1-  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; MBB’ye üye belediyelerde çalışmakta olan alanında 
uzmanlaşmış personelin sahip olduğu bilgi, beceri ve tecrübelerinin ihtiyaç olan belediyelere 
aktarılması, bilgi ve deneyimin paylaşılması, belediyeler arası işbirliklerinin desteklenmesi, 
belediyelerin kapasitelerinin geliştirilmesi, yerinde uygulamaların yapılması ve nitelikli 
personel yetiştirilmesi konularında belediyelere destek sağlanması ile ilgili çalışma usul ve 

esaslarının belirlenmesidir. 
  
Kapsam 
MADDE 2-  (1) Bu Yönetmelik; MBB’ye üye belediyeler arası personel değişimi ve tecrübe 
paylaşımının oluşumu ve yürütülmesi ile ilgili düzenlemeleri kapsar. 
  

Dayanak 
MADDE 3-   (1) Bu Yönetmelik, Marmara Belediyeler Birliği Tüzüğü’nün 7. ve 15. maddeleri 

hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
MADDE 4-   (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a)  MBB: Marmara Belediyeler Birliğini, 
b)  Başkan: Marmara Belediyeler Birliği Başkanını, 
c) Encümen: Marmara Belediyeler Birliği Encümenini, 
ç) Genel Sekreter: Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreterini, 
d) Sekretarya: Genel Sekreterlik tarafından söz konusu yönetmeliğin takibi için 

görevlendirilecek birimi, 
e)  Üye belediyeler: Marmara Belediyeler Birliğine üye belediyeleri, 
f) Uzman personel: Üye belediyelerde ve MBB’nin hali hazırda kendi bünyesinde 

çalışan alanında uzmanlaşmış ve diğer belediyelere de katkı sağlayacağını uygun 
gördüğü ve görevlendirmesine muvafakat vereceği çalışanı, ifade eder. 

Uzman Personel tespiti 

MADDE 5-  (1) Üye belediyeler; ihtiyaç duydukları veya diğer belediyelerde görevlendirilmesini 
uygun gördükleri uzman personele ait bilgileri sekreteryaya  bildirir.  

 
Uzman Personel görevlendirme süreci 
MADDE 6-  (1) Uzman personel görevlendirme işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır. 

a) Üye Belediye, ihtiyaç duyduğu alanlarda uzman personel temini için MBB’ye 
başvurur. 

b) Söz konusu talep, MBB tarafından üye belediyelere bildirilir. 
c) Gelen cevabi yazılar çerçevesinde MBB tarafından, talepte bulunan 

belediyeye bilgilendirme yapılır. 
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(2) Üye belediyeler; uygun gördükleri uzman personelin diğer üye belediyelere 
görevlendirilmelerini kabul eder. Görevlendirmeler üye belediyelerin karşılıklı 
muvafakatı ile yazılı bir şekilde gerçekleştirilir. 

(3) Görevlendirmelerde, görevlendirme süresi ve varsa diğer koşullar da 
belirtilir. İhtiyaç halinde görevlendirme süresi, mutabık kalınan süre kadar uzatılabilir. 

(4) Görevlendirmelerde, görevlendirilen uzman personelin rızasının bulunması 
esastır. 

  
Masrafların karşılanması 

MADDE 7-  (1) Uzman personelin görevlendirildikleri süre zarfındaki  her türlü malî, sosyal ve 
benzeri diğer tüm hakları belediyesi tarafından ödenmeye devam edilir. 6245 sayılı Harcırah 
Kanununa uygun olmak şartıyla; görevlendirilen personele ait  her türlü yolluk, konaklama v.b 
giderlerin tamamı veya bir kısmı MBB bütçesinden karşılanabilir. 
 
Yönetmelikte bulunmayan hususlar 
MADDE 8 –  (1) Bu yönetmelikte ya da yürürlükteki mevzuatta bulunmayan hususlarla 
karşılaşılması durumunda, konu MBB Encümeni tarafından karara bağlanır. 

 
Yürürlük 
MADDE 9-  (1)  Bu Yönetmelik, Birlik Meclisinin kabulü ile yürürlüğe girer. 
  

Yürütme 
MADDE 10-  (1) Bu yönetmelik hükümleri, Başkan tarafından yürütülür. 
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