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IVIADDE 1 - (1) Bu yöıretmeliğin amacı, Malkara
k,uruluş, görev, yetki ve sorumluluklatı çalışma usııl

I(apsaııı

NIADDD 2 - (|\ Bu yönetmelik,Malkara Belediyesi
amacı, faaliyet alanları, teşkilat yapısı ile yöıretici ve
alanlarını kapsamaktadır.

f[ul«rıki Dııyaııalr

I4ADDE 3 - (1) Malkara Belediye Meçlisinin 06.05
X.aynakları ve Eğitim Müdiirlüğüne ait bu yönetmelı
kanunu,5434 sayılı enıekli sandığı kanunu,506 sayılı
kuruluşları ile Mahalli İdare Bilikleri Norm Kadro İl
sağlığı ve Güvenliği Kaırunu, 657 sayılı Devlet Meır
istinaden hazırlanmıştır.

][anımlar

IyIADDD 4 - (l) Bu yönetıneliğin uygulaıımasında;

a) Başkan : Malkara Belediye Başkanı'ırı,
b) Belediye : Malkara Belediyesi'ni,
c) Başkan Yarılımcısı: l}elediye Başkanı taı
Malkara Belediye Başkaıı Yardııncısı'ııı,
d) Müdürlük: İnsaıı Kaynakları ve Ijğitim M
e) Müdür : İırsan Kaynakları ve Eğitiın

BĞi,rirvı,
YÖ

BiRiNci nöıüıvı
Dayanak

14 tarih
5393 say

sosyal si
ve

Tanım

ın Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün
düzen lemek ve uygulamaktır.

ları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş
ılin görev, yetki ve sorumluluk

ve ilgili mevzuat hükümlerine

indaıı

türlüğünti
'ırü iflade

la ilgili görevlendirilen



Kuruluş

MADDE 5- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitiın Müdüriüğü 5393 sayılı
48, maddesi ve 10.04.2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede

ve Bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norın Kadro İlke ve

Değişiklik Yapılnrasına İliştln Yönetmelik hükümlerine dayanarak
06.05.20l4 tarih ve 55 sayıh kararı gereğince kurulmuşfur.

Teşkilat

MADDE 6 - (1) İnsan Kayırakları ve Eğitiın Müdürliiğüırün

şekildedir.

Müdür
Şef
Menıur
İşçi

(2) Müdürlüğiin teşkilat yapısı aşağıdaki gibidiı,.

Müdi.ir
İnsan Kaynakları Şefliği (İşçive Meırrur İşleınleri)
Eğitiın Şefliği
Maaş Şefliği
İŞr1_1n İstihclaın Masası

Bağlılık

MADDE 7- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Belediye
görevlendireceği Başkan Yardımcısrna bağlı olarak görev yapar.

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 8 - (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğündeki
uygun bir şekilde yürütiilmesinin sağlanması.
(2)- Birimler arasında koordinasyonu sağlamak
(3)- Başkanlığa personel konularıııda bilgi üretilııresi ve öırer

irixci nöı,ünr
Kurııluş, Teşkilat ve Bağlılık

üçtıııcü nöıüıvı
Görev, Yetki ve Sorumlu

iye Kanununun
ınlanarak yürürlüğe giren Belediye

dair yönetmelikte
Belediye Meclisinin

yapısı aşıığıda belirtilen

ma veya Belediye Başkanınııı

görer,lerin etkin, sağ_lıklı ve mevzuata

bulunulınası.
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(4)_ Uygulamaya esas olmak üzere alınan kararların, ilgili birimlere zamanında iletilmesi vç
uygulaırmanın izlenmesi.
(5)- Görev alanuıa giren konularda, ilgili kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurulması, işbirliği yapılması vo

yetkili üst makamlııra gerekli bilgilerin verilmesi,
(6)- Belediyenin insaır gücü planlamasr ve porsorrel politikası ile itgili çalışmalarının yapılnıası ve

personel sisteminin geliştirilmesi için tekliflerde bulunulması.
(7)_ Müdürlüğüne bağlı ünitelerin ulum ve eşgüdüm içinde çalışnralarının sağlanması ve hizmetin bir
bütiin olarak üretilmesiııin temin edihnesi.
(8)- Mevzuatın gerektirdiği diğer görevleriır yürüttilrnesi.
(9)- Başkaııın vereceği diğer görevleri yerine getiımesi.
(10)- Müdürlüğün aylık, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasın ve raportanması
(11)- Yıllık İzin Planlanmasmln yapılması
(12)-Müdürlüğe gelen_giden evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından konuyla ilgili personele havale

edilir. Personel evı:akın gereğiııi zamanında ve eksiksiz yapmakla yükümlüdür.

(13)- Müdürlükler ve diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan tiim yazışmaların birer sureti işlem bitİnce

konularına göre düzenlenerek klasörlerde saklanır.

(14)- Müdürlüğün kurumlar arası yazışmaların dayazıyıyazan Personel başta olmak üzere Şef, Müdür,

Başkan Yardı,mcısıırıır parafi Belediye .Başkanınıır veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile

yazı sözkonusu kuruma gönderilir.
(rs1 arrtl"rince kanun, ttizük, yönetmelik, genel emirler ve rnevzuatlara uygun olarak verilecek her

türlü görevi zamaıııırda ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
(16)- Her ttirlü ücret, maaş ve sosyal haklara ait ödemelerin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak,

(17)- Müdürlüğü ilgilendiren konularda Meclis ve Encümeır tarafindan alınması gereken kararlarla İlgİli

yuİlurrhazırlahak-, Meclis ve Encümen de görüşülmesi için Belediye Başkanı iınzasıyla Yazı İşleri

Müdürlüğüne süresi içerisiırde göndennek.
(1s)- Meclis tarafindan ihtisas komisyonlarııra sevk edileır nrüdürlük tekliflerini takip etmek, ihtisas

konrisyonlarının toplanarak komisyon raporunun hazırlanınasını sağlamak.

(19)- Belediye Başkaıılığınca düzenlenecek tüın etkinlik ve faaliyetlerde İlgili müdürlüğüır talebi halinde

personel görevlendirmek.

1zo1- vupr*, Hizınet ve Mal Alıını İhale Komisyonlarrna, Muayene ve Kabul Komisyonlarına diğer

ınüdürlüklerce talep edilmesi haliııde personel görevlendiımek.
(21)- Emekli SanıJığı Kesenek İşleınleri ile ilgili internet üzerinden tiim memur personelin nüfiıs bilgileri

ve hizmet belgesi bilgilerini düzenleyip, güncellemek.

(22)- Tüm peİsoııeliıı Moral güçlerinin ve Performanslarının yükselmesi İçin , performansa dayah ödül,

ikramiye ğezi ve eğitim etkinlikleri ile birlikte persoırelin insan gücünün geliştirilmesine katkı verecek

Hizmet İçi Eğitinıleriııi yapınak ve yaptıımak.
(23)- çeşitli nedenlerle Memura verilen disipliıı cezalarrnın kayıtlara işlenerek özlük dosyalarına

koyulması, disiplin affi çıktığında ise özltik dosyalarından çıkartılması ve işçi dİsİplin kuruluna sevk

edİıen işçilerin Toplu işçi sözleşmesi ve İş Kanunu uyarınca yazılı ve sözlü savunmaları alınarak yasal

işlemler uygulaııınasıırı sağlamak
(24)- Memur sendikası ve işçi sendikası istifa ve katılım işlemlerini yapnrak.

(zs1_ ıırı.rnrr ve işçi personeliır disiplin kurullarının oluşturulması ve disiplin toplantı çaffılarının
yapılması, sonuçlarrnın uygulanması.

Müdürlüğün yetkisi

MADDE 9 _ (ı) insan Kaynakları ve Eğitinı Miidürlüğü, bu yönetrırelikle sayılan görevleri 5l}93 sayılı

Belediye Kanununa dayaırarak Belediye Başkanıırca kendisine verilen tiim görevleri kanunlar

çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürtüğün Sorunrluluğu

MADDD 10- (1) İırsan Kaynakları ve Eğitiın Müdürlüğü, Belediye Başkanı tarafindan ve bu
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önetmelikte tariİ'edilen görevler ile ilgili kaııunlarda belirtilen görevleri gereken özenle zamaırında,apmak ve yürütmekle sorumludur.

ersonelin unvan ve Nitelikleri

E 1l- (1)
itelikleri aşağıdaki

n l(aynııl<lıırı ve
eriııde öngöri.ilen

: 657 sayilı Devlet

._ 
insan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve

gibidir.

Eğitim Müdürü : 657 sayılı Devlet Memurları Kanuırunun atamaya i
ilkeler doğrulfu sunda atanır.

Memurları kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öııgörülen ilkeler
ltusuırda atanır.

urlar : 657 saYılı Devlet Meınurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen il
ılfusunda ataırır.

uı,un

DB
ıağıdaki
.)İnsan kaynaldarı ve Eğitinı Müdürünün Görevleri :

ltusunda yürütülmesini sağlar.
Müdürlüğü bünYesinde görev Yapan personeliıı tüın iş ve işlemleri zanıanında ve doğru olaıak yeri
irmesiıri sağlar.
Iırsaır KaYnaklarl ve Eğitinı Müdürtüğü ile diğer Müdürlükler arasındaki koordinasyonu sağlar,
Müdürlüğün biitçe planlamasıııı yaparak üst yöneticiye suılar.

)Insan Kaynakları ve Eğitinı Müdürünün Yetlrileri :

) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda biı-inci derece imza yetkisi,
) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve müdürlükte çalışan personelin birinçi sicil amiri yetkisi
üdürlüğün iŞlevlerine iliŞkin görevlerirr, Başkanlıkl4uku.rn"u uygun görülen programlar gereğince
ırütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,

Göreıı, yetlri ve sorunrlululrları

|2- (l)- İırsaıı Kaynakları ve Eğitim Müdtirüniin görev. yetki ve sorumlulu]kları
gibidir.

(
(
(
(

(

Müdürlüğü Başkanlık l-ıuzururıda temsil eder.
Müdürlüğün yöııetiıninde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
çalışmalarını, yasal olmak kaydıyla yazılıve sözlü emirlerle yürütiir.
Müdürlüğün sevk, idare ve disipliııinden sorumludur.

) Müdürlük bünyesindeki personeli arasrnda yazılı görev dağılımı yapar.
) Müdürlüğün ÇalıŞına usul ve esaslarını belirleyİp, prog*nlluyu*k çalışnıaların bu proglamlar

) DisiPlin Amiri olarak Personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını veıme yetkisi,
) Müdürlük emriırde görev yapan personele, ilgili yönetm"lik ç".ç.r.sinde sicİl raporu
zenlemek, Performaııs değerlendirmesi yapmak, ödül ve takdirname, yer değişlirme gibİ personel
emleri için bağlı buluırduğu Makaına önerilerde bulunma yetkisi,
Sorumlu olduğu tiinı görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
Müdürlüğün ihale yetkilisidir.

) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme
tkisi bulunmaktadır.

n Kaynaldarı ve [ğitiırı Müdiiriinüıı Sorumlulukları : /,4/,//,/

//,



657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendİsİne yüklemİŞ OldUğU görev Ve

yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludıır.

Müdürlüğe Bağlı Şeflikler ve Görevleri

MADDE 13- (1) İnsan Kaynaldarı Şefliği

(a) Memur Personel İle İgili Yapılan İ§lemler

(1)- Memur Personelin kurum içi görevlendirme, kurumlar arası nakil, kadro değişikliği, açıktan atama ve

geçici görevlendirme işlemlerinin yapılması, talep dilekçelerinin incelenip sonuçlandırılması, göreve

başlayış işlemlerinin yapılınası.
(zj- iı,ıemur personelİır d..."" terfi ve kadeıne ilerlemesi terfı tarihlerini belirten listelerin takibi,

onaylarınrn alınması, maaşa etki yapan kıdem ve hizmet yıllarının tespiti.

(3)jM.mu. personelin ücretsiz iziıı (askerlik, doğum sonraııı) göreve başlayış ve görevden aYrılıŞ

işleınlerinin yapıl,ması.

1+1- ıırıemur İ"İ*o,r"1 için yıl soıru düzenlenen sicil raporlarının sicil dosyalarına iŞlenmesi ve dosYalarına

kaldırılması.
(5)- Memur personel ile ilgili her türlü işlemleİin bilgisayar ortamında kayıt altına alrnmasrnın ve

bilgilerin muhafazasının sağlanması,
(6)l Memr. personelin hizmet borçlanma ve intibak (SSK, öğrenim değişikliği, askerlik süresi) iŞlemlerin

yapılması.
(zj- atu111urı yapılacak melnur personelin ilk işe girişte ve lıelirli sürelerde alınması gereken kanuni

bolgelerinin alınaıak incelenmesi ve usulüne uygun olarak saklanması.
(s)- İşe girişten itibaren ttim çalışma yıllarını, kademe ve derece değişiklikleriıri gösterir hizmet

belgelerinin düzenlenmesi
(9)*Belediyemizden naklen giden ve Belediyemize naklen ırtanan memur personelİn özlük dosyalarının

nakil gittikleri kuruma gönderilmesi, gelenlerin İse dosyalarının teslim alınması.

(10)- fuahkeme ve durğma kararlarının adı geçenlere tebliğiııin yapılarak alınan tebellüğ belgelerinin

ilgili kurumlara gönderilınesi.
(11)- Sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda şubat aymın son gününe kadar, ]Vlemur

Persoırelden Malbeyanı alıııması,
muhafaza edilmesi.

öırceki yıllarda alu ıaı,ı beyannamelerle, karşılaştırma yapılması ve

(12)- personelin evlilik ve mahkeıne kararı vb. nedenlerden kaynaklanan soyadı değişikliklerinin SosYal

Güvenlik kurunıuna bi ldirilmesi.
(13)_ Emeklilik Flizınet yıllarını tamamlayanların ve emekliye ayrılmak isteyenleriıı emeklilik

işlemlerinin yapılması

1İ+1- son t 1İekiz; yıl içerisinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin

yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere 1 (bir) kademe ilerlemesi yapılması.
(ıs1 ıuı".rrların özlük dosyalarının korunması ve kurum sicil numarası esasına gcire düzenleYerek

arşivlenmesi.
(1b)- İzinlerini yurt dışında geçirmek isteyen memurların Valilik Makamından yurtdışı izin onayının

alınması
(17)- izine ayrılan müdürlerin ve Başkan Yardımcılarının izinli olduğu süre iÇinde görevini Yürütecek

personelin vekaleten görevlendirme işlemlerinin yapılması.

iıt1_ vtirıi.ıükteki mJvzuat gereği kısnri personel alımurda Belediye Meclisiırden izin alma iŞlemlerinin

yapılması.
(ıÖ; v"*"rların bakmakla yüküınlü bulundukları aile fertleri ile ilgili eş duı:uınlarında, yeni doğumda

İ"davi Yardınrı Beyannaınesi doldurularak Sosyal Güvenlik Kurumundan aklivasYon iŞleminin

yapılması.
(zÖ1 lrıtıotırlük ınutemetliğinin gerektirdiği görevlerin ve ihtiyaç duyulan her ttirlti malzemenin satın

/--ı /ı',ı''" -/,L, ,",,
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alma talebiniıı <lüzenleırınesi,



(21)- İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluıruır her ay toplanmasını sağlamak ve alınan kararların uygulanması
işlemlerini takip etmek.
(22)-Yefateden memurların dul ve yetimleı:ine maaş bağlanması hususunda gerekli yazışmaların
yapılması.
(23)- Personeliıı özlük hakları ile ilgili konularda Devlet Personel Başkanlığından görüş almak ve bu

doğrulfuda işlem yürütmek.
(24)- Personel görevlendirmelerinde müdürlükler arası bilgilendirme yazışmalarırıın yapılması.
(25)- Fakülte , Yüksekokul ve Lise öğencilerine Belediyemizce staj yapma olanağı sağlamak.
(26)- Memurların özlük haklarına ilişkin çeşitli kurumlardaır gelen bilgi ve belge taleplerine gerekli
yazışmalarla cevap verilmesi.
(2}- Özlük dosyalarının nakil, emeklilik, vefat, istifa vb. durumlarda sicil numarası sırası gözetilerek

arşivlenerek muhafaza edilmesi.

(28)- Memur personelin görev yeri belgesi talebi vb. dilekçeli müracaatlarınn cevaplandırılması.
(29)- Memur personeliır Hiznret Sendikalarına üye olma ve istifa etme aşamalarında gereklİ mevzuatın

uygulanması.
(30)- Yürürlükteki ınevzuat gereği açıktan atama, kadro ihdas ve kadro derece ünvan değişiklikleri ile
il gili yazışmalarurın yapılınası.
(31)- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulanması ve meydana gelecek değişiklikleriır takip
edilmesi.
(3 2)- Yilrtitiilen görevlerle i l gili i statistiki bilgiler lrazırlannrası,
(33)_ Müdürlükçe işlem yapılan ve dağılımı gereken evrakların kayda alınarak zimmet defteri ile imza

karşılığında tesliın edilmesi.
(34)- Personel Devam Koırhol Sistemi ile l}elediye Personelinin giriş-çıkış kontrollerinin yapılması,
(35)- Personelin giriş-çıkış kartları ile kimlik kartlarının hazırlanması.
(36)- 3308 sayılı yasa uyarnca Meslek Lisesi öğrencilerinin farklı müdürlüklerde yasaya uygun ücret
karşılığında çalışmalannı sağlamak.

b) İşçi Personel ile ilgili yapılan İşlemler

(l)- İşçi personelin görevlendirme, emeklilik, hizmet akdi feshi, mahkenre yazışmaları, kadro
değişiklikleri gibi özlük işlerinin yapılması.
(2)- Sakat işçi, eski hükiimlü ve terör mağcluru kontenjanlarına alınacak işçilerin yasal çerçevede alım
işleınlerinin gerçekleştirilmesi.
(3)- Yeni işe alınan, işten ayrılaır ve kadro değişikliği olan personelin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına işçi giriş ve çıkış bildirimlerinin gönderilmesi, her ay düzenli olaı:ak Türkiye İş Kurumuna
işgiicü çizelgesinin gönderilmesi.
(4)- Toplu İş Sözleşmesi taslağının ve futanaklarırrın hazırlanması.
(S)_ İşçi Disipliıı Kurulunuır oluşturulması, disiplin kuruluna gönderilen evraklarıın takip edilerek, disiplin
kararınıır hazırlaırıp oıraylatılması, disipliıi defterine işlerunesi.
(6)- Müdürlükler tarafindan gönderilen yıllık izinlerin işlendikten sonra dosyalarırıa kaldırılması
(7)- Çeşitli nedenlerden dolayı işteır ayrılan persoııelin kıdem tazminatmın düzenlenmesi ve onaya
sunulması.
(8)- Iş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun her ay toplanmasını sağlamak ve alınan kararların uygulanması

işlemlerini takip etmek.
(9)- 4857 Sayılı İş Kanununun uygulanması ve meydana gelecek değişikliklerin takip edilmesi
(l0)- Geçici İşçi Vize Alınması için Belediye Meclisine Onay Hazırlanması
(1l)- İşçi Personelin yıl içinde almış olduğu izin ve istirahatlarının takibinin yapılması, işlenmesi ve
dosyalarııra kaldırılması

(c) Sözleşmeli PersoneI ile ilgili yapılan İşlemler

(1)- 5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereği kadro karşılığı çalıştırılan sözleşmeli personelin

ücretinin belirlenınesi için Belediye Meclisine sunulmak üzere Onay hazrlanması
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(2)- Sözleşmeli Personel Olarak İstihdam edilecek
sözleşmelerin lıazırlaırması
(3)- İmzalanan sözleşınelerin, personele ait evraklarııı,
fotokopileri ile dolu boş kadro çetvellerinin
İçişleri Bakanlığıııa gönderilınesi
(4)- Sözleşmeli Persoırelin yıl içinde almış olduğu izin
ve dosyalarına kaldırılması
(5)- Sözleşme imzalanan her bir personel için özlük
(6)- Sözleşmeli persoırelin talebi halinde vizite kağıdı
(7)- Çeşitli nedenlerden dolayı işteıı ayrılan personelin
(8)- Sözleşmeli Persoırel ile ilgili mevzuatın takip edi

(2) Eğitim İşleri Şefliği

(1)- tselediye personelinin, görevleri ile ilgili olarak
beceriler kazaııdırılnıası, davranışlarıırur geliştirilnesi,
hazırlanması ile hizınette verimlilik, etkiıılik ve toplaın
tarafi ndan hizııret iç i eği tiııı faal iyetl erini n yürüttilınesi
(2)- Her düzeydeki Belediye persoırelinin eğitimi amac
programların, BeIediye persoııeliniıı eğitim ihtiyaç ve
yurt dışııdaki kuruluşlarda uygulanmasına da olanak
bütçesiııden karşılaırır.
(3)- Kuruın ve Kuruluşlardan gelen seminer yazl|arına
belirlenmesi, onay alınması ve ödeıne yazılarınıır
(4)- Tüm birimlerin eğitim taleplerinin belirlenerek bu
lrazırlanması ve Başkanın Onayııra sunulması.
(5)- Yapılan eğitimlere katılanlara ve eğitimcilere an

değerlendirilmesi ve gıafikleştirilnıesi
(6)- Eğitim değerlendirmesi ve eğit,iın analizleriırin
(7)- Kurum içi ve Kurum dışı eğitiınlerde verilecek
edilmesinin sağlanınası.
(8)- Başkanlıkça düzeırlenecek toplantı, seıııiner,
sağlayıcı çalışmaların yapılınası.
(9)- İşe yeni alırraır personele, çalıştığı müdürltik ve
oryantasyoıı eğitiıni verilınesi.
(10)- ISO 9001-2000 Kalite Yönetiın Sistemi
eğitiın çalışınalarını ytiriittilmesi sağlanır.

(3) Maaş İşleri §icfliği

(l)- Her ayın 15 ile 14 ü arasındaki zaman dilimini
günü ödenmektedir.
(2)- Müdürlüklerden işçi ve sözleşıneli persoırelin

maaşln döıreıniır,ı ait taırıınlamaların bilgisayar p

(3)- Memur yemek kesiııtilerini yapınak içitı sistemsel
(a)- İş görınezlik raporlarrnuı koııtrolü ve ınaaşa yan
(6)- Av içerisinde olan, ınüdürliik, kadro değişikl
bordrosunda da değiştirilınesi,
(7) - Mesai, yemek, ölüm, çvlilik, doğuın gibi durum
(8)- Bireysel ve ,hayat sigortalarıırın maaşa işlenmesi,
(9)- Bordroların dökümü ve ilgililere ulaştırılması,
(10)- Bankaya öıdeıne taliınatının verilnıesi ve baııka
(l l)- Bordro, Icmal, Emaııetlerin dökülerek Mali I{i Müdiirlüğüne göııderilmesi,

el ile Tam Zaınaırlı Sözleşnıe imzalanması içiıı

iploıınalarrı ve Meıclis llararının tasdikli
söııleşme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde

e istirahatlarının takibinin yzıpılması, işlenmesi

asr hazıı,larıması ve arşivlenmesi
lenınesi

şt:n çıkış işlemlerinin yapılması

ik ve teorik bilgilerinin ar[tııılması, göreve ilişkin
izmet içinde yetiştirilmesi ve üst görevlere

kalitenin sağlanmıısı auıacıyla, Belediye

la, lıizmet içi eğitiıı pı:ograınları düzenleniı,. Btı
ne göre, Belediyede veya 1urt içindeki ya da

ır. Söz koırusıı eğitiın bedelleri Belediye

istinaden eğitime gönderilecek personelin
anmasl.

lepler doğruhırsuırda )lıllık eğitim Plaırının

düz;enleırmesi, anket sonuçlıırınrn

larak kayıt altında tutul,masıırın sağlanması
ifikaların kişilerin özlül< dosyalarında muhafaza

m gibi etkinliklerde idari organizasyonu

runıla ilgili bilgilendirilmesi aınacıyla

İnsan KayırakJarı ve Eğitim Müdürlüğü

personel iicretleri lrazırlanarak her ayın 15

|lıırınırı toplanarak kontrolü yapıldıktan sorıra

ında oluşturulması,
puaııtaj kontrollerinin yapılrnası,
ıtılnıası, kontr<ılürıün yeıpılmıısı,

irıin ve memut, perı;onelin terfilerinin maaş

ınaaşil işlerınresi,

]erinin gönderilnre,si,



2)- İş göreınezlik belgeleriniıı SGK sistemine girihnesi,
3)- SGK ve Eınekli Saııdığına bildirgelerin gönderilmesi, ]Listelerin ilgili müdürlüklere ve ödenmek

4)-
Mali Hizınetler Müdürlüğüne gönderilmes.i,

Dokümanların çıkartılıriası vc dosyalalunası.
1 5)- Meclis ve Ehıcümen üyelerinin yaptıkları neclis ve koınis1,oıı toplantılarına ait hazırlanan ve

gönderileıı toplaıitı puaııtajları dogrultusunda ger,ıkli hazırlıklatııı yapılması ve ücretlerin
lanarak ödenınek üzere Mal i I'[izınetl er Müıiürlüğü' ne gönderilmesi.

16)- İlgili kurumlardaır geleır İcra. ırafaka kesintilerinin yapılması,

) İŞK[IR istilrilam Masası

1)-

2)-
İş arayanların kaydını almak ve kayıtlarını güncellemek,

İş arayan kişilerin profiline uygun açık işleri sorgulamiık,
İş başvurusunu almak ve başvurularını takip etmek,
işsizlik Sigortası başvurusu talep dilekçesini sisteme kayıt etmek ve talep dilekçesi ile ödeme

İşgücü uyullı progranrlarına başvuru yapmak ve takip ııtınek,
Özel seklör işvereniııin işgüci.i talebini almak ve sonuçlaırdınnak,
İş talepleriııe başvuru yapaır işsizlerden yöırleırdirme yapmak.

nÖıruÜNcÜ rıÖııÜlı{
Görev ve flizmetleı,in İcrasr

in Alrıııırırsı

i,1,4 - 1_ İıısan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde görev yapan personele verilen belgeler,
,alar ve tüm işleınler bilgisayar kaydı yapıklıktan sonra. ilgili kişiye teslim edilir.

in planlaıuması

)-
4)-

5)-
6)-

MADDD 15- (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafuıdan

düzenlenen plan dAhilinde yürütiilür.
Görevin yürütülmesi

MADDE 16_ (1) Müdürlükte görevli tiim personel, kendikıriııe verilen görevleri yasa ve yönetmelik

doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BBşiNCi Böı,üı,ı
Deııetim

Dcnetimrpersonel sicil ve tlisiplin hükümleri

MADDE 17-
(1)- İnsan Kaynakları ve Eğitiııı Müdürü tliın personeliıri her zaman denetleme yetl<isİne sahiptir.

(2)- insan Kaynakları ve llğitim Miidürüı 1.Sici1 Aıııiı,i olarak personelinin yıllık si«:il notlarını verir,

(3)_ insan l(ayııakları ve Eğitiııı Miidürü 1. Diı;iplin Amirii olarak disiplin me,yzuatı doğrultusunda

işlenıleri ytirütür.
(4)- İnsan Kaynakları ve Eğitim Miidürlüğünde çalışan ttiın personelin iziır, rapor, derece ve

ilerleınesi, ödüllendiıme ve cezalandırma vb. işleııılere ilişkin belgeleri kapsayan gölge dosya tutu

/,"
ln,/

trl



ALTINCI ııöı,tnr
ÇeşJitli ve Son Hükünıler

Yönetnıelikte lrülrünı bu lunınayan haller
MADDf,, lS- (1)- İş bu yrinetmelikte hükünı buluırmayaıı lıallerde yürürlükteki ilgilimevzuat
lrükünılerine uyu1ur.
Yürürlük
MADDD 19- (1)- Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihiırde yirürlüğe girer.
Yürütme
MADDtr 20- (1)- Bu yönelmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütiir.

lı l


