T.C.

KEMER BELEDiyr BAşKANI,ıĞI
iNsaN KAyNAKLARI vn nĞirİvı ryıü»ünr,üĞü
cönnv VE çALIşMA yöNnrivınr.,iĞi
niniNci nöıtiıvı

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdilrlüğünün
teşkilatını, görevlerini, çalışma usul ve esaslan ile görev tanrmlarıru belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetrnelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün teşkilatıru,

görevlerini, çalışma usul ve esasları ile görev tanımlarıru kapsar.

Hukuki dayanak
Madde 3_ Bu Yönetrıelik0310712005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 ve

49'uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştr.

Tanımlar
Madde 4- (l) Bu Yönetmelikte

geçen deyimlerden;

a) Başkanlık: Kemer Belediye Başkanlığıru,

b) Başkan: Kemer Belediye Başkanrnı,
c) Müdilrlilk: İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdilrlüğilnü,
ç) Müdilr: İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürünü,
o1ni.l-, İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğü biinyesinde yer alan bİrimleri,

.İ giri.

Sorumlusu: Birimlerin iş ve işlemlerini yapmak iizere görevlendirilen ve
birimin iş ve işlemlerinden sorumlu olan personeli,
f) personel: İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdtirlüğiinde görev yapan memur,
sözleşmeli ve işçi statüsiindeki personeli,
ifade eder.

iriNci göıiiM

Teşkilat, Görev ve Yetkiler
Teşkilat
Madde 5_ (ı) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Müdürün emir ve gözetiminde
oluşur.
yedi birimden
'-- --Q) insan kaynakları ve Eğitim Müdiirlüğü doğrudan Başkana bağlı olarak görev
görmesi halinde BelediYe
yapa,. vıtıatırıtıgtın»rş İıiştiı"r ve Frojeler Birimi, Başkanın liizum
başkan Yardımcılarından birisine bağlanabilir,

Görev ve yetkiler
Madde 6_ Müdürlüğtin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) Başkanlığın insan gücü plantu",?:,._y".peısonel politi
yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tSflerde bul
b) Belediyenin norm kadro ilke ve
norm kadro ile alakalı her tiirlü iş ve işlemi

Sayfa 1 / 8

c) BelediYe Personelinin özltik dosyalarınr futmak ve atama, terfi, nakil,
ödtillendirme,
izin, raPor, emeklilik, istifa ve işten çrkarma, disiplin işlemleri ile yurt dİşı ve yurt
içi
görevlendirmeler gibi personelin özltik haklanyla ilgili ö;ük
dosyalan tır.rino. yupı-urİ
gereken tilm iş ve işlemleri yapmak,

ç) "Mahalli İdarelere İlt Defa Atarıacakları Dair Srnav ve Atama Yönetmeliği''
htıki.imlerini uygulamak ve ilk defa atanan aday memurlann iş ve işlemleri
ile asalet tasdik

işlemlerini yapmak,
d) "Mahalli İdareler Personelinin Görevde Ytikselme ve Unvan Değişikliği
Esaslanna
Dair Yönetmelik"
uygulamak,
memur
stattistindeki
perslonelleİ-in
g<ırevde
[ft'i-_lg.i"i
Yükselme ve unvan değiŞikliğiyle alakalı iş ve işlemler ile sınavlan ve değerlendirmeleri
yapmak,
e) BelediYe Personellerinin intibak işlemleri, hizmet borçlanmalan ve
her ttirlü hizrrıet
birleŞtinııe iŞlemleri ile Belediye personelleri hakkında Sosyai Güvenlik Kurumu
nezdinde
yapılması gereken ttim iş ve işlemleri yapmak,
f) SözleŞmeliolarak çalışan personeller ile ilgili iş ve işlemleri ytırütmek,
g) BelediYe birimleri arasındaki iş böltlmü ve görev dağılİmı ile ilgili onaylann
alrnmasrna ilişkin iş ve işlemleri yapmak,

ve birim müdtirlerinin Başkanlık Makamrnın
direktifleri doğultusunda görev yerlerini belirleme iş ve işlemlerini yapmak,
h) BelediYe Personellerinin kurum kimlik kartlarını dtizenlemek, personel kkip sistemi
kurmak ve sistemin işleyişini sağlamak, personellerin işe giriş-çıkışlannı takip etmek,
ğ) BelediYe

baŞkan yardrmcısr

ı) BelediYe personellerinin yetersiz kaldığı hizmetlerde çalıştınlrnak iizere,
BelediYemizin sahibi olduğu veya birlikte ya da ay, ayn sermayesinin yansr"aan fazlasının
-ttıBelediYemize ait olduğu şirketlerden doğrudan temin suretiyle
uiri-ıer adrna personel
hizmet alımı yapmak,
i) BelediYe BaŞkanı, Belediye Başkan Yardımcılan, Belediye Meclis Üyeleri ve diğer
belediYe Personellerinin Hizrıet Damgalı veya Hususi Pasaportlan ile aıataı yapılm"ası
gereken iş ve işlemlerini yapmak,
j) Belediyenin işçi statiisiindeki personellerinin yıllık izin çizelgelerini takip etmek,
Yıllık izin Çizelgelerine uygrrn olarak işçilere izinlerini kullandırmak, izinleri kullandınlmayan
personellere gerektiğinde resen izin kullandırmak,
k) Belediye ile Sendikalar arasındaki Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerini yiirütmek,
sözleŞmelerin mevzuata, bütçeye, Belediyenin plan ve proglamlannİuygun olarak yapılmasİ
hususunda çalışmalar yapmak ve sözleşme htiktimlerini uygulamak,
l) Belediye personellerinin maaş ve ücretleri, ek ödemeleri, kıdem ve diğer
tazminatlan, sosyal yardımlan, emekli kesenekleri, sigorta primleri, icra ve kişi borçları, ,ergi
ve diğer kesintileri, yurt içi ve yurtdışı geçici veya stirekli görev harcırahlan gibi mali
konuları hakkında yapılması gereken her tiirlü iş ve işlemleri yapmak, personelloir, .rr*ş
alacaklan bankayı belirlemek ve maaş promosyon protokolleri ile ilgili işlemleri ytirütmek,
m) Yetkili mercilerin veya ilgili birim müdtirltiklerinin ya da Başkanlrk Makamının
talebi iizerine "Kamu Zararlarının Tahsiline İllştin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik''
hfüiimlerini uygulamak, bu konuda yapılması gereken iş ve işlemleri yapmak,
n) Stajyer öğrenciler ile ilgili iş ve işlemleri ytirütmek,
o) İhtiyaçlara göre Belediye teşkilatırun her tiirlü eğitim planrru hazırlamak ve
uygulanmasıru sağlamak,
ö) Belediye mensuplannın sosyal yönden dayaruşmalanlu ve moral güçlerini arttırmak
amacıyla gezİ, konferans, kutlama, anma programları hazırlamak ve uygulamak,
p) Belediye personellerinin ihtiyacı olan toplantı, eğitim ve hizmet içi eğitim

işlemleri yapmak,

r) Birlik, demek, vakıf ve benzeri kurul
yapacakları eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak
ve işlemleri yürütmek, bu faaliyetlere katılacak
katılımıru sağlamak,

ik
iş
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s) Yurt iÇinde veYa Yurt dıŞında diizenlenecek olan her ttirlü toplantı,

seminer, fuar
gibi organizasYonlar ile diğer görevlere gönderilecek personellerin
tespitini yaparak bu

konuda görevlendirmeler yapmak,
Ş) Kurum iÇi ve kurum dıŞı her tıirlü görevlendirme yazılann yazmak,
gerekliğinde
diğer daire müdtirlfülerine bu konuda yetki deiretmek,
t) BelediYenin görevlerini daha etkili ve ,..irİl
şekilde yiirütebilmesi için iç veya dış
kaynaklı kredi ya da hibe imkAnlanru araştırmak ve degerlendirmek,
u) Pğe
diğer kurum ve kuİıluşlar ile neıeaiye birimleri arasrnda
koordinasyon ve "Yg}lg."4arında
işbirliğini sağlamak,

ü) AB Ve uluslararası fonlarla ilgili gerekli araştırmalan yaparak Belediyenin
yararlanabileceği fonlan araştırmak ve tespitİtmeİ<,
v) BelediYenin Yurt iÇi ve yurt dışında diğer kurumlarla olan ilişkilerini, iş ve
iŞlemlerini takip ve koordine etmek, iç ve dış protokoİhizm"tı"ri"i ytırtıt".t, '
Y) ArŞivleme iŞ ve iŞlemleri ile mevzuatlann personelİer hakkında yapılmasıru
öngördüğü diğer iş ve işlemleri yapmak,
z) Başkanlık Makamı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Müdürün görev ve yetkileri
Madde 7- Müdtirün görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) Bu Yönetneliğin 6'ncı maddesinde sayılan g<lİevlerin yerine getirilmesini

sağlamak,

b) Görevlerin etkin ve verimli bir şekilde ytirütülmesi ve geliştirilmesi için gerekli

tedbirleri almak,
c) Personeller arasında görev ve iş böliimü yapmak, personelin çalışma yerlerini
belirlemek,
Ç) Müdiirltlk Personelinin çalışmalannı izlemek, performansrru ölçmek, denetlemek ve
değerlendirmek,
d) Harcama Yetkilisi sıfatıyla gerçekleştirme görevlileri ile taşırur kayıt ve kontrol
Yetkililerini belirlemek, mevzuatlann harcama yetkililerine verdiği gorevleri yapmak ve
yetkileri kullanmak,
e) Müdiirlüğtin ÇalıŞma ve stratejik planlannın, faaliyet raporlannrn, performans
değerlendİrmesİne esas olacak rapor ve İstatistiklerin oluşturulmasınr ve stireç analizleri ile
uygulanmasına yönelik iş ve işlemleri yiirütmek,
0 Müdilrlüğtin harcama yetkilisi ve ihale yetkilisi olarak Belediyenin plan ve
Programlan ile bütÇe uygulamasma uygrrn olarak gerekli harcamaları yup-uk, ıııtıdtırıtıgıın
tiim mali siireçleri ile iş ve işlemlerini koordine etmek ve denetlemek,
g) Müdiırltik ile diğer daire müdiirliikleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,
ğ) Görev alanına giren konularda Belediyenin işlerini yurt içinde ve yurtdışında takip
etmek,
h) Başkanlık Makamı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Birim sorumlusunun görevleri
Madde 8- Birim sorumlusunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Sorumlu olduğu birimin iş ve işlemlerini ilgili mevzuat hiiktimlerine uygun olarak

ve Müdiirtin vereceği emir ve talimatlar doğultusunda yapmak ve takip etmek,

b) Birimine ait yazışmalan sonuçlandırmak, dosyalama işlemlerini yapmak

muhafaza etmek,

c) Yazışmaların "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul

Yönetmelik" hiikiimlerine uygrın olarak yapılmasını sağlamak,
ç) Kendisine teslim edilen demirbaş eşya, makine
usuliine uygun olarak kullanımıru sağlamak,
demirbE eşyarun bakımlı ve çalışır bir şekilde bul

ve

ve

Hakkında

almak,
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d) Verilen görevlerin en iyi şekilde yiirüttilmesini sağlamak
,yazılarimzadan çıkıncaya
kadar izlemek ve sevkini sağlamak,

e) Gerektiğinde luzlı ve güvenli bir şekilde veri girişi yaparak girilen
bilgilerin
denetimini yapmak,
0 Müdürlfü Makamr tarafindan verilen diğer görevleri yapmak.
Müdürlük personelinin görevleri
Madde 9- Personelin görevleri aşağıda beliıtilmiştir:

a) Görevlendirildiği birimin iş ve_işlemlerini ilgiİi mevzuat htikiimlerine
uygun olarak
ve Müdtirtin vereceği emir ve talimatlar doğrulfusundğapmak ve takip
etmek,
b) Verilen görevlerin en iyi şekilde yiirütiilmesini sağlamak,yi/lar imzadançıkıncaya
.
kadar izlemek, sevkini sağlamak ve sonraslnda dosyalama veya arşivleme
işlemlerinİ yup*uı.
muhafaza etmek,
c) Kendisine teslim edilen demirbaş eşya, makine, cihaz, araç, gereç ve malzemenin

bakrm, muhafaza ve usultine uygun olarak kullanımını sağlamak,-eksiıen veya biten
malzemeleri ve ÇalıŞmayarı cihazya daaraç-gereçleri Müdtirltık lırlakamına bildinrıelç
Ç) YazıŞmaları "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik" htikiimlerine uygun olarak yapmak,
d) Gerektiğinde lıızlı ve güvenli bir şekilde veri girişi yapmak ve girilen bilgilerin

kontroltinü sağlamak,
e) Müdtırliik Makamı tarafindan verilen diğer görevleri yapmak.

üçtıNcü göLtiM

Müdürlük Birimleri
Müdürlük birimleri
Madde 10- İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdilrlüğiine bağlı birimler aşağıda

gösterilmiştir:
a) Memur Özlfü İşleri Birimi
b) İşçi ve Sözleşmeli Personel Özlfü İşleri Birimi

c)izinişleri Birimi

ç) Mali İşler ve Tahakkuk Birimi
d) İdari ve Sendikal İşler Birimi
e)

Eğitim Birimi

0 Drş İlişkiler ve Projeler Birimi
Memur Özlük İşleri Birimi
Madde 11- Memur Özlfü İşleri Biriminin görevleri ve görev tanırnlan aşağıda
belirtilmiştir:
a) Belediyenin norm kadro ilke ve standartlan konusundaki çalışmalan yiirütmek ve
norm kadro ile alakalı her ttirlü iş ve işlemi yapmak,
b) Memw personelin özltik dosyalannı futmak ve atama, terfi, nakil, görevlendirme,
ödiillendirme, mal bildirimi, emeklilik, istifa, disiplin işlemleri gibi personelin özlfü
haklanyla alakalı özltik dosyaları tDerinde yapılması gereken ttlm iş ve işlemleri yapmak,
özlfü dosyalarını muhafaza etmek,
c) "Müalli İdarelere İlt Oefa Atanacakları Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği"
hiiktimlerine göre ilk defa atanan aday memurların iş ve işlemleri ile asalet tasdik işlemlerini
yapmak,

ç) "Mahalli İdareler Personelinin Görevde Ytikselme ve Unvan De
Dair Yönetnelik" htikümlerine göre memrır statüstindeki
unvan değişikliğiyle alakalı iş ve işlemler ile sınavlan
d) Memur personellerin intibak işlemleri, hi
birleştirme işlemlerini yapmak,

Etik kurul ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
f) Memurlarrn Hususi veya Hizmet Damgalı Pasaport işlemlerini yapmak, yurtdışı

e)

onayları ve yurtdışına çıkış izinlerini almak,
g) Memur personeller hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde yapılması gereken
mali konular dışındaki iş ve işlemleri yapmak,
ğ) HİTAP iizerinden yapılmasl gereken iş ve işlemleri yapmak,
h) Müdürlfü Makamı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
İşçi ve Sözleşmeli Personel Özlük İşleri Birimi
Madde 12- İşçi ve Sözleşmeli Personel Biriminin görevleri ve görev tanrmlan aşağıda
belirtilmiştir:
a) İşçi ve sözleşmeli personelin özlfü dosyalanru tutrnak ve işe başlama,
görevlendirme, ödüllendirme, emeklilik, istifa ve işten çıkarma disiplin işlemleri gibi
personelin özliik haklarıyla alakalı özltik dosyalan tizerinde yaprlması gereken ttim iş ve
işlemleri yapmak, özlfü dosyalannr muhafaza etmek,
b) İşçi ve sözleşmeli personellerin intibak işlemleri, hizmet borçlanmaları ve her tiirlü
hizmet birleştirme işlemlerini yapmak,
c) Engelli ve eski hfüümlü istihdamı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
ç) İşçi ve sözleşmeli personeller hakkında Sosyal Güvenlik Kwumu nezdinde
yapılması gereken mali konular dışındaki iş ve işlemleri yapmak,
d) Sözleşmeli olarak çalışan personeller ile ilgili iş ve işlemleri ytlrünnek, ödtik
haklarıyla alakalı özliik dosyalan tizerinde yapılması gereken tiim iş ve işlemleri yapmak,
özlfü dosyalannı muhafaza etmek,
e) Belediyemizin sahibi olduğu veya birlikte ya da ayn ayn sermayesinin yansından
fazlasırun Belediyemize ait olduğu şirketlerde çahşan personellerden, Belediyemizde
görevlendirilen personellere ait dosyalan tutmak, bu personeller hakkında görev yazıları,
disiplin işleri gibi Belediyemizin yapması gereken iş ve işlemleri yapmak,
D Müdiirlfü Makamı tarafmdan verilen diğer görevleri yapmak.

İzln İşleri Birimi
Madde 13- Şirket Personelleri ve İzin İşleri Biriminin görevleri ve görev tanımlan
aşağıda belirtilmiştir:
a) Belediye personellerinin her tiirlü izinleri ile sağlık raporlanru takip etrıek, yıllık
izin çize|gelerine uygun olarak işçilere izinlerini kullandırmak, izinleri kullandınlmayan
işçilere gerektiğinde resen izin kullandrrmak,
b) Diğer daire müdtirliiklerinden her yılın Ocak ayında yıllık izin çize|gelerini
toplamak ve bu çizelgelere göre personelin yıllık izin dönemlerini belirlemek,
c) Sosyal izinler ile sağlık izinlerine ait rapor ve evraklann mevzuatlar çerçevesinde
doğruluğunu inceleyerek gerekli onayları almak,
ç) Nöbetçi kalacak personelleri belirleyerek gerekli onayları almak,
d) Belediye personellerinin kurum kimlik kartlarını diizenlemek, personel takip
sisteminin işleyişini sağlamak, personellerin işe giriş-çıkışlanru takip etmek,
e) Memur personellerin almış olduğu sağlık raporlarının yedi giinü aşan lasımlarıru
Mali İşler ve Tahakkuk Birimine bildirmek,
0 İşçi personelin almış olduğu sağlık raporlarına karşılık Sosyal Güvenlik Kurumunun
ödemiş olduğu iş göremezlik <ldeneğinin Belediye veznesİne yatınlmasını takip etmek,
yatırmayanların bilgilerini Mali İşler ve Tahakkuk Birimine bildirmek,
yansından
g) Belediyemizin sahibi olduğu veya birlikie ya da ayn ayn
ediyemizde
fazlasırun Belediyemize ait olduğu şirketlerde çalışan
yapılması
raporlannı
ve
sağlık
görevlendirilen personellere ait izin
gereken iş ve işlemleri yapmak,
ğ) Müdtlrlfü Makamı tarafindan verilen

fu,
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Mali İşter ve Tahakkuk Birimi
Madde 14- Mali İŞler ve Tüakkuk Biriminin görevleri ve görev tanımları aşağıda

belirtilmiştir:

a) BelediYe Personellerine ait maaş ve ücretler, ek ödemeler, kıdem ve diğer
tazminatlar,

sosYal Yardımlar, emekli kesenekleri, sigorta primleri, icra ve'kişi
borçıarr, ,"İgİ
yurtdışı geçici veya-stıreÜi gorev
ve
ry.t §i
voııug" glti tüakkuk ve
gerÇekleŞtirme iŞlemleri ile yapılması gereken her ttirlü mali
iğleri yup11d vJstıresi içerisinde
Mali Hizrrıetler MüdiirlüSune göndermek,
b) Yetkili mercilerin_ veya ilgili birim müdtirliiklerinin ya da Başkanlık Makamının
talebi üzerine "Kamu Zarurlarının Tahsiline İliştin Usul ve Esaslar
Hakkında yönetmelik,,
hiikiimleri çerçevesinde yapılması gereken iş ve işlemleri yapmak,

ve diğer kesintiler,

c) BelediYe Personelleri hakkında Sosyal Gtlvenİik Kurumu nezdinde

gereken mali konulardaki iş ve işlemleri yapmak,

yapılması

Ç) BelediYe BaŞkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı ödeneklerine ait tahakkuk ve
gerÇekleŞtirme iŞlemleri ile her ttirlü mali işleri yapmak ve stiresi
içerisinde Mali Hizmetler
Müdtirlüğüne gönderrnek,
d) Analitik bütÇe sıruflandırmasma uygun olarak Müdtirlüğtın gider
9 -'- tekliflerinin
hazırlanması ile ilgili iş ve işlemleri
e) BelediYe BütÇe Kararnamesi ile Müdtırlüğe tahsis edilen ödeneklerin
kullanrmıyla
alakalı iş ve işlemleri yiirütmek,

yilrütmek,

0

Müdürlüğtin faaliyet raporunun hazırlanması ve gerekli yerlere gönderilmesi

konusundaki iş ve işlemleri yiirütmek,
g) Müdiırlüğiin ihtiyaç duyduğu araç, gereç, ffid, maLzeme ve hizrrıetlerin
temini ve
satın alrnmaslıla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
ğ) BelediYenin Personel ihtiyacını gerektiğinde hizmet satın alma yoluyla karşılamak,

h) Memur Personellere yapılacak yemek yardımı konusunda g.r.tİı
satın alma işlemlerini ytirütmek,
ı) Müdiirlüğiin taşınır mal iş ve işlemlerini yapmak,
i) Müdiirlfü Makamı tarafindan verilen diğer görevleri yapmak.

tııeıeri

veya

İaarl ve Sendikal İşler Birimi
Madde 15- İdari ve Sendikal İşler Biriminin görevleri ve görev tanımlan aşağıda

belirtilmiştir:

a) Müdtırlüğtin her tiirlü yazışmalanru, gelen ve giden ewak takibini yapmak,
Olurlanru almak, dosyalama ve arşiv dtizeninin oluşturulması
ğlemlerini yiirütrnek,
b) stireli ewakrn zamanrnda işleme konulmasını sağlamak,
c) BaŞkan tarafından verilen talimatların personele duyurulma işlemlerini yiirütrnek,
Ç) Gizli evrak tizerinde, ytiriirlilkteki hfüiimlere göre işlem tesis etmek,
d) BelediYe birimleri arasındaki iş bölümü ve görev dağılımı ile ilgili onaylarrn
alrnmasrna ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
e) BelediYe BaŞkanı, Belediye Başkan Yardımcılan ve Belediye Meclis Üyelerinin
Hizmet Damgalı veya Hususi Pasaportlan ile alakah yapılması g"r.L", iş ve işİemlerini
YaPmak, YurtdıŞı onayları ve yurtdışına çıkrş izinlerini almak, hİr ttirlü ğor", yazılarını
düzenlemek,
f) Yurt iÇinde veya yurt dışında diizenlenecek olan her türlü toplantı, seminer, fuar gibi
organizasyonlar ile diğer görevlere gönderilecek personellerin tespitini yaparak
}u konİda
görevlendirmeler yapmak,
g) Belediye ile Sendikalar arasındaki Toplu İş Sözleşmesi
hakkında yapılması gereken iş ve işlemleri yiirütmek,
ğ) Toplu iş sözleşmeleri hfüiimlerinin
h) Sendikal konularda yapılması gereken
ı) Müdiirliik Makamı tarafindan verilen

Sayfa 6 / 8

Eğitim Birimi
Madde 16- Eğitim Biriminin görevleri ve görev tanımları aşağıda belirtilmiştir:
a) İhtiyaçlara göre Belediye teşkilatırun her tiirlü eğitim plaruru hazrrlamak ve

uygulanmasını sağlamak,
b) Belediye mensuplarının sosyal yönden dayanışmalarıru ve moral güçlerini arttırmak
amacıyla gezi, konferans, kutlama, anma programlan hazırlamak ve uygulamak,
c) Belediye personellerinin ihtiyacı olan toplantı, eğitim ve hizırıet içi eğitim
seminerlerini diizenlemek ve bu organizasyonlar için yapılması gereken her türlü iş ve
işlemleri yapmak, gerekli araç ve gereçleri temin etmek,
ç) Birlik, dernek, vakıf ve benzeri kuruluşların mahalli idare personeline yönelik
yapacaklan eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak mevzuat ve talimatlar doğrulfusunda gereken iş
ve işlemleri yiirütmek, bu faaliyetlere katılacak olan personelleri tespit ederek eğitimlere
katılmrru sağlamak,
d) Stajyer öSenciler ile ilgili iş ve işlemleri ytirütmek,
e) Aday memurlarrn yetiştirilmesi konusundaki işlemleri ve sınav işlemlerini yapmak,
| "Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yiikselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına
Dair Yönetmelik" hfüiimleri uyannca hazırlanması gereken eğitim programlannı hazırlamak
ve uygulamasıru yapmak,
g) Müdtlrlilk Makamı tarafindan verilen diğer görevleri yapmak.

Dış İüşkiter ve Projeler Birimi
Madde 17_ Dış İlişkiler ve Projeler Biriminin görevleri ve görev tarumlan aşağıda
belirtilmiştir:
a) Belediyenin görevlerini daha etkili ve verimli şekilde yiirütebilmesi için iç veya dış
kaynaklı kredi ya da hibe imkinlarıru araştırmak ve değerlendirmek,
b) Proje uygulamalannda diğer kurum ve kuruluşlar ile Belediye birimleri arasında
koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
c) Uluslararasl ve ulusal fonlarla ilgili gerekli araştrmaları yaparak Belediyenin
yaraılanabileceği fontan araştırmak ve tespit etnek, başvurularıru yapmak, uygulamak ve
sonuçlandırmak,

ç) Belediyenin yabancı ülke müalli idareleri ile kardeş kent ilişkisi kurma iŞ ve
işlemlerinin ilgilİ vltıdtırlüklerle koordinasyon içinde yiirüttilmesini sağlamak, Belediyenin
yilrütrnek,
yurtdışına, yurtdışından
-nugurlrt Belediyeye yapılan ziyaretlerle ilgili iş ve iŞlemleri
Makamırun önerdiği projelerin proje fişlerİnİ ve İş tanrmlannı
d)

hazırlamak,
e) Belediyemiz taıafindan yiirütiilecek projelerin ihale, danışman seçİmi vb. İŞlerİnİn
sekretarya hizmetlerini yiirütmek, projeler için verilen teklifteri değerlendirerek raPorlamak,
f) Belediyemizin mtiracaat ettiği fonlaıla alakalı iş ve İşlemlerİ ulusal ve uluslararası
kuruluşlar nezdinde takip etmek,
g) Fonlann kullanım sonrasr takibini yaparak sonuçlarıru izlemek,
ve arşiv işlemlerini yiirütmek,
ğİ niri-i" yaptığı iş ve işlemleri dosyalamak
görevleri yapmak.
diğer
ır) ıırıtıotırıtıt Makamı tarafından verilen

»önnüşcü nöı,iivı
Çeşitli Hükümler

Görevlerin yürütülmesi
Madde 1S- (1) Müdtirlfü personeli, kendisine Müdürlük Makamı
edilen yazıiıı veya sözlü görevleri mevnüıt htikiimleri
eşit
yapmak, aynm gözetmeksizin her vatandaşa_ .u" r:
yürütiilmesinde uyumlu, düzenli ve koordineli bir

tevdi

ödemeyi takip ederek günü geçmeden ivedi bir şeki
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(2) Yönetmelikte belirtilen Müdürlfü Birimleri için sayılan görevler, Müdürlfü
Makammca daha sonradan ortaya çıkabilecek ihtiyaca göre değiştirilerek başka bir Müdiirliik
Birimine verilebilir ya da Müdürliik personellerinden herhangi birisine gördiirülebilir.
Yönetmeliğin uygulanması
Madde 19- Diğer daire müdtirliiklerinin görev ve çalışma yönetnıeliklerinde sayılan
hfüiimlerden, bu yönetmelik hiikiimlerine aykrrı, çakışan, benzer veya ayru olan hiikiimler
uygulanmaz.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
Madde 20_ Bu yönetnelikte hiikiim bulunmayan ha]lerde yiirilrlilkte bulunan mevzuat
hiikiimleri ve Başkanlık Makamının talimatlan uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 21_ Belediye Meclisirun0310212015 tarih ve ll numaralı karan ile kabul
edilen "İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetrneliği" ytirürliikten
kaldınlmıştır.

Geçiş hükümleri

1_ Bu yönetmelikte yer alan Dış İlişkiler ve Projeler Biriminin tam
geçtiğinin
Başkanlık Makamınca ttim müdtirliiklere yaz:,. ile bildirildiğİ tarihe
olarak faaliyete
kadar birimin yapmasl gereken iş ve işlemler diğer müdiirltiklerce yapılrr.
Geçici Madde 2_ (1) 24l|2120|7 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yapmlanarak
yiırürlüğe giren KHIV696 Karar sayılı "Olağanüstii Hal Kapsamında Bazr Dtizenlemeler
Yapılması Hakkında Kanun Hilkmiinde Kararname" ile 01/011201,8 tarihli ve 30288 Sayılı
nesmi Gazetede yayımlanarak yiirilrlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlannda Personel
Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştınlmakta Olan İşçilerin
çalıştınlmasına
§t.ı,ıi İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statilsiine Geçirilmesine İlişkin
375 Sayİlı Kanun Hiikmtinde Karamamenin Geçici 23 ve Geçici 24'iincü Maddelerinin
Uygulanmasma Dair Usul ve Esaslar" Tebliğinde yer alan hiikümlerde sayılan ve
neĞaiyemizin yapması gereken iş ve işlemler İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdtirlüğiince
ve işlemler ile İlgili koordİne etmek iızere
yapılır, diğer Müdtirliıkleri bu

Geçici Madde

DÜı

iş

görevlendirilmiştir.
(2) Müdürlüğiimiizde görevli memrrr ve sözleşmelİ personellerden bu geçİcİ madde
ııtıtmtınoe yer alan ğ ve işlemlerde görevlendirilen ve fiilen fazla çalıŞmaYa?anPersonellere,
ayda elli saati ve yılİ merkezi yönetim bütçe kanıınunda belirtilen fazla ÇalıŞma ücretinin beŞ
ı<atını geçmemek İİr"r. Başkanlık Makamı Oluru i|e fazla çalışma ücreti ödenir. İŞÇi
stattıstınjeki personelleri n fuau çalışmaları ile fazla çalışma ücretleri hakl,ında "İŞ Kanununa
İıişı<in Faz1ağulrş111u ve Fazla Stirelerle Çalışma Yönetmeliği" hiikiimleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 22-

Bı

yönetmelik Belediye Meclİsİnce onaylamasrru müteakİp yaYımı

tarihinde yiirilrlüğe girer.

Yürütme
Madde 23- Bu

hiikiimlerini Belediye Başkanr yürütiir.

NURDAN ASLI BAYAR ULUKAPI
MECLİS KATrBİ
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