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T.C. 

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK  

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1  

Bu Yönetmelik; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün çalışması, Belediyenin 

genel teşkilat yapısı içindeki yeri, diğer birimlerle olan ilişkileri ile ilgili usul ve esasları 

düzenler ve kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 2  
Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/1-b bendi 

hükümlerine, T.C. Anayasası, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 

5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 5502 Sayılı Sosyal 

Güvenlik Kurumu Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 4447 Sayılı İşsizlik 

Sigortası Kanunu, 2822 Sayılı TİS Grev ve Lokavt Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3  
Bu yönetmeliğin uygulanmasında;  

a)Belediye: Buca Belediyesini,  

b)Başkan: Buca Belediye Başkanını,  

c)Başkan Yardımcısı: Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen 

Başkan Yardımcısını,  

ç)Müdürlük: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü,  

d)Müdür: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünü,  

e)Şef: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde kadrolu şefi,  

f)Personel: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nde görevli memur, işçi, diğer 

çalışanları,  

g)Memur: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince devlet ve diğer kamu tüzel 

kişilerince yürütülen aslı ve sürekli kamu hizmetlerini yerine getiren personeli,  

ğ)İşçi: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’ncü maddesinin (A), (B) ve (C) 

fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve 4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi olarak sürekli işçi 

kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile geçici iş 

pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici 

işçileri,  

h)Diğer çalışanlar: Hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personeli ifade eder. 
 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Teşkilat 

 

Kuruluş ve Teşkilat 

MADDE 4  

23.03.1989 Tarih 01/53 Sayılı İl İdare Kurulu kararı ile Belediyemize Personel ve 

Eğitim Müdürlüğü olarak yetki devri yapılmıştır. 06.04.2007 tarih, 63 sayılı Meclis Kararı ile 
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iptal ihdası yapılmış, 24.04.2007 tarihinden itibaren İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 

olarak çalışmalarına devam etmiştir. 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Başkan Yardımcısına bağlıdır. Müdürlüğe 

talimat verme yetkisi Buca Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısına aittir. 

Müdürlük teşkilat yapısı; 

a)İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü 

b)Memur Personel Şefliği 

c)İşçi Personel Şefliği 

ç)Maaş Şefliği 

d)Eğitim Şefliği  

 

Diğer Birimlerle ilişkiler  

MADDE 5  

Müdürlük, hizmetin bütünlüğü ve sürekliliği ilkesi gereği kurumun diğer birimleri ile 

koordineli olarak çalışır. 

 

Bağlılık 

MADDE 6 

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcısına 

bağlı olarak görev yapar. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev, Yetki, Sorumluluk 

 

Müdürlüğün Görevi 

MADDE 7 
a)Belediyemizin istihdam yönetimi, işgücü planlaması ve organizasyonu ile ilgili iş ve 

işlemler ile belediyemiz bünyesinde görev yapan memur, sözleşmeli ve işçi personelin, 657 Sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. Maddesi 

uyarınca özlük, sicil, maaş ve diğer hak ve yükümlülükleri ile hizmet içi eğitime ilişkin iş ve 

işlemleri yürütmek. 
b)İşçi-Memur disiplin kurullarını oluşturmak ve Disiplin Kurulları ve Disiplin 

Amirleri Hakkındaki Yönetmeliğin ilgili maddelerini işletmek, yönetmelikte belirlenen usul 

ve esaslara göre işlem yapılmasını sağlamak, yasa ve yönetmeliklerce verilmiş görevler 

doğrultusunda diğer gerekli kurulları oluşturmak. 

c)Belediye personelinin ilgili mevzuat gereği norm kadro düzenlemelerini, kadro iptal 

ve ihdas işlemlerini yapmak ve meclise sunmak. 

 ç)Belediyemiz bünyesinde işçi, memur, sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin 

işe giriş işlemlerini yapar. 

d)Müdürlüklerin görev, yetki ve çalışma esaslarına dair yönetmeliklerin hazırlanması 

ve güncellenmesi amacıyla birimlere çağrıda bulunarak koordinasyonu sağlamak. 

e)Belediyemizdeki iş ve işlemlerin yürütümünü sağlamak üzere ilgili müdürlüklerin 

ihdası ve iptaline ilişkin olarak, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Belediye ve Bağlı 

Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik 

gereğince çalışmalar yapmak. 

f)Belediye personelinin ilgili kanun gereği Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili iş ve 

işlemlerin takibini sağlamak ve sonuçlandırmak. 

g)Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında 

Yönetmelik gereği belediyemizde oluşturulan Etik Komisyonu’nun iş ve işlemlerini yapmak. 

ğ)Hizmet kalitesini arttırmak ve sürekliliğini sağlamak amacıyla, personele yönelik 

eğitimler yapmak veya yaptırmak. 
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h)Yıllık eğitim plan ve programı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek Başkan onayına 

sunmak ve uygulamak. 

ı)Belediyeye yönelik yapılacak eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak müdürlükleri 

bilgilendirmek, eğitime katılacak personelin görevlendirmesi için gereken işlemleri yürütmek. 

i)Belediyenin tüm çalışma şekillerindeki personelin iş ve işlemlerini yapmak. 

 

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 8  

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü’nün görevleri: 

a)Belediyenin insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmaları 

yürütmek. 

b)Müdürlüğe bağlı şeflikler arasında koordinasyonu sağlamak. 

c)Müdürlüğün görev alanına giren konularda hizmetlerin sağlıklı ve mevzuata uygun  

bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 

ç)Mevzuattaki değişiklikleri takip etmek. 

d)Müdürlüğe ulaşan evrakların şeflikler arasında dağıtımı ve denetimini sağlamak. 

e)Hazırlanan yazışmaları denetlemek, yönlendirmek ve onaylamak. 

f)İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü denetlemek ve çalışma konularında 

direktif vermek. 

g)Müdürlüğün harcama yetkilisi ve ihale yetkilisi olarak, Müdürlüğün bütçe 

planlamasını yapmak, müdürlük harcamalarının bütçeye uygun ve yasalar çerçevesinde 

yapılmasını sağlamak.  

ğ)Müdürlüğün stratejik planı ve performans programını belirlemek, yıllık faaliyet 

raporunun hazırlanmasını sağlamak. 

iş ve işlemlerin bunlara uygun yürütülmesini sağlamak. 

h)Üst Yönetim tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek. 

ı)İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, bu yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine 

getirilmesinden ve koordinasyonundan Belediye Başkanına ve Başkan Yardımcısına karşı 

birinci derecede sorumludur.  

 

Şefin görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 9  

Memur Personel Şefi 

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ve 5393 

Sayılı Belediye Kanunu ile bu Kanunlara ek olarak çıkarılan Tüzük, Kanun Hükmünde 

Kararnameler ve Bakanlar Kurulu Kararına göre Buca Belediyesinde memur statüsünde görev 

yapan personelin her türlü özlük işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 

b)Şefliği ile ilgili yazışmaların takibini yapmak. 

c)Memur Personel Şefi bu yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden ve 

koordinasyonundan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürüne karşı sorumludur. 

 

İşçi Personel Şefi 

 a)4857 sayılı İş Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 2821 sayılı Toplu İş 

Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu, 2822 sayılı Sendikalar Kanunu, 5393 sayılı Belediye 

Kanunu ile bu kanunlara ek olarak çıkarılan Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ ile Kanun 

Hükmündeki Kararnamelere dayanarak, Buca Belediyesinde işçi ve sözleşmeli personel 

statüsünde görev yapan personelin her türlü özlük işlemlerinin sağlıklı bir şekilde 

yürütülmesini sağlamak. 

 b)3308 sayılı Meslek Eğitimi Kanunu gereği Meslek Lisesi öğrencilerinin Belediyede 

staj yapmalarının sağlanması ve 01.06.1967 tarih ve 12610 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

07.04.1967 gün ve 6/804 sayılı Bakanlıklarla ilgili Kurumlarda öğrencilerin yapacakları staj 
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çalışmalarını “Düzenleme Yönetmeliği” gereğince Yüksek Okul Öğrencilerine mesleki staj 

eğitimi yaptırılmasını sağlamak. 

 c)Şefliği ile ilgili yazışmaların takibini yapmak. 

 ç)İşçi Personel Şefi bu yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden ve 

koordinasyonundan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürüne karşı sorumludur. 

 

 Maaş Şefi 

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye 

Kanunu, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, çıkarılan 

yönetmeliklere, Bakanlar Kurulu Kararına ve Toplu İş Sözleşmesine göre Belediyede çalışan 

memur, işçi ve sözleşmeli personel ile Belediye Başkanı, Meclis ve Encümen Üyeleri, 3308 

sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununa göre Belediyemizde staj yapan öğrencilerin 

ücretlerine ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak. 

b)Maaş Şefliği ile ilgili yazışmaların takibini yapmak. 

c)Maaş Şefi bu yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden ve 

koordinasyonundan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürüne karşı sorumludur. 

 

Eğitim Şefi 

a)Belediyemizde görev yapmakta olan memur, işçi, sözleşmeli personelin çalışmaların 

yürütümü sırasında karşılaştıkları sorunları, eksiklikleri, gidermek üzere ihtiyaç duydukları 

konularda, eğitim konularını tespit etmek. 

b)Tespit edilen eğitim konularına ilişkin olarak eğitim planını hazırlamak. 

c)Belediyemizdeki insan kaynağının temel eğitim taleplerine uygun olarak, gerek 

kurum içi gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülmekte olan eğitim 

çalışmalarına katılımını sağlamak. 

ç)Eğitim plan ve programına ilişkin olarak gerek eğitim düzenleyen kurum ve 

kuruluşlarla gerekse birimlerle yazışmaları yapmak. 

d)Personele Belediye Kimlik Kartlarının verilmesini sağlamak üzere gerekli işlemlerin 

yürütümünü sağlamak.  

e)Kurum içindeki çalışmaların yürütümüne ilişkin yönergelerin hazırlanmasını 

sağlamak. 

f)Eğitim sorumlusu bu yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden ve 

koordinasyonundan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürüne karşı sorumludur. 

 

Birimlerin Görev Yetki ve Sorumluluğu 

MADDE 10  

Tüm birimler aşağıdaki genel ilkeler çerçevesinde iş ve işlemlerini yürütmek 

zorundadır. 

a)Irk, cinsiyet, yaş, inanç, siyasi düşünce, sınıf, kabiliyet ve benzeri hiçbir ayrımcılığı 

gözetmeden her vatandaşa eşit davranmak. 

b)Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla 

görevli evrakı, bilgiyi kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmek. Devir işlemini 

gerçekleştirmeden görevinden ayrılmamak. 

c)Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket etmek. 

Uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışmak. 

 

Memur Personel Şefliği 

a)İlk defa memur olarak atanacaklarla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler 

doğrultusunda gerekli tüm işlemleri yapmak.  

b)Müdürlüklerin önerisi üzerine adaylıkta en az bir yılını tamamlayan başarılı memur 

adayların asaletlerinin tasdiki, başarısız olan adayların da ilişiklerinin kesilmesi ile ilgili 
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işlemleri yapmak.  

c)Memur personelin kurum içi görevlendirme, kurumlar arası nakil, kadro değişikliği, 

açıktan atama ve geçici görevlendirme işlemlerini yapmak, talep dilekçelerini inceleyip 

sonuçlandırmak, göreve başlayış ve ayrılış işlemlerini yapmak.  

ç)Memur personelin derece, terfi ve kademe ilerlemesi terfi tarihlerini belirten listeleri 

takip ederek, onaylarını almak, maaşa etki yapan kıdem ve hizmet yıllarının tespit etmek.  

d)İşe girişten itibaren tüm çalışma yıllarını, kademe ve derece değişikliklerini gösterir 

hizmet belgelerini düzenlemek.  

e)Memur personelin ücretsiz izin (askerlik, doğum sonrası) göreve başlayış ve 

görevden ayrılış işlemlerini yapmak.  

f)Memur personelin hizmet borçlanma ve intibak (S.S.K., Bağ-Kur, eğitim değişikliği 

askerlik süresince ve diğer mazerete dayalı süreler) işlemlerini yapmak.  

g)Memur personelin disiplin ile ilgili işlemlerinin takibini, sonuçlandırılmasını, ilgili 

personele duyurulmasını ve disiplin cezasının uygulanmasını sağlamak. 

ğ)Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmak.  

h)Emeklilik hizmet yıllarını tamamlayanların ve emekliye ayrılmak isteyenlerin 

emeklilik işlemlerini yapmak.  

ı)Kadro derece ünvan değişiklikleri ile kadro iptal ihdas işlemlerini yapmak.  

i)1,2 ve 3 ncü derece kadrolarda bulunan memurların talepleri üzerine yeşil pasaport 

müracaatlarına ilişkin işlemleri yapmak.  

j)İzinlerini yurtdışında geçirmek isteyenlerin başkanlık makamı ve valilik 

makamından yurtdışı izin olurlarını almak.   

k)Personelin adli ve idari dava kararlarının ilgililere tebliğini yapmak.  

l)Vefat eden memurların dul ve yetimlerine maaş bağlanmasına ve sağlık yardımına 

ilişkin işlemlerini yapmak.  

m)Personel devam kontrol sistemi ile personelin giriş-çıkış kontrollerini yapmak. 

n)Giyecek yardımı yönetmeliğine göre verilmesi öngörülen giyim kuşam ve diğer 

melbusatın temini veya bedellerinin ödenmesi ile ilgili işlemlerini yapmak.  

o)Yürütülen görevlerle ilgili istatistiki bilgiler hazırlamak ve raporlamak.  

ö)İzine ayrılan müdürlerin ve başkan yardımcılarının izinli olduğu süre içinde görevini 

yürütecek personelin vekaleten görevlendirme işlemlerini yapmak.  

p)Yurtdışına görevli gönderilen personel ile ilgili valilik makamından onay almak ve 

hizmet pasaportlarının temini için gerekli işlemleri yapmak. 

r)5393 Sayılı Belediye Kanunun 49’ncu maddesi gereği sözleşmeli personel 

çalıştırılması hakkında kadro ihdas işlemlerini yapmak. 

s)Memur personelin fasılalar ile düzenlenmiş olan özlük dosyasında muhafazası 

gereken evrakların konu ve içeriklerini esas alarak arşivlemek.  

ş)Sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda şubat ayının son gününe kadar, memur personelden 

mal beyanı almak, muhafaza etmek ve önceki yıllarda alınan beyannamelerle karşılaştırmak 

üzere komisyon kurulmasını sağlamak.  

t)Yıllık, mazeret, hastalık, ücretsiz izin, evlilik, ölüm ve doğum izinlerine ilişkin 

işlemleri yapmak ve arşivlemek. 

 

İşçi Personel Şefliği 

a)Yeni işe alınan, işten ayrılan ve kadro değişikliği olan personelin Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığına işçi giriş ve çıkış bildirimlerini göndermek,  

b)Her ay düzenli olarak Türkiye İş Kurumuna işgücü çizelgesini göndermek. 

c)İşçi personellerin görevlendirme, emeklilik, hizmet akdi feshi, mahkeme 

yazışmaları, kadro değişiklikleri gibi özlük işlerini yapmak.  

ç)Engelli işçi, eski hükümlü ve terör mağduru kontenjanlarına alınacak işçilerin yasal 

çerçevede alım işlemlerini gerçekleştirmek.  
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d)İşçi personelin çalışma ve ayrılma durumlarının SGK, İzmir Çalışma ve İş Kurumu 

İl Müdürlüğüne bildirilmesini sağlamak. 

e)Geçici ve sürekli iş göremezlik halleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.  

f)İş akdi feshedilen işçilerin ihbar ve kıdem tazminatlarını hesaplayarak ödenmesi için 

ilgili müdürlüğe göndermek.  

g)İşçi personelin kurum içi yer değiştirme, silah altına alınma ve terhisleri nedeniyle iş 

akitlerinin askıya alınması ile göreve dönmeleriyle ilgili işlemlerini yapmak.  

ğ)Hafta tatili, fazla mesai ve yıllık ücretli izinleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.  

h)Stajyer öğrenci kontenjanlarını belirlemek ve staj talebinde bulunan öğrencilerin 

branşlarına uygun müdürlüklerde staj yapmalarını sağlamak. 

ı)5393 Sayılı Belediye Kanunun 49’ncu maddesi gereği kadro karşılığı çalıştırılan 

sözleşmeli personelin ücretinin belirlenmesi için belediye meclisine sunulmak üzere onay 

almak.  

i)5393 Sayılı Belediye Kanunun 49’ncu maddesi gereği kadro karşılığı çalıştırılan 

sözleşmeli personelin göreve başlayış işlemlerini yapmak. 

j)Personelin adli ve idari dava kararlarının ilgililere tebliğini yapmak.  

k)5393 Sayılı Belediye Kanunun 49’ncu maddesi gereği çalıştırılacak sözleşmeli 

personellerin hizmet sözleşmelerini hazırlamak ve sözleşme tarihinden itibaren 30 gün 

içerisinde İçişleri Bakanlığına göndermek.  

l)İşçi ve sözleşmeli personellerin fasılalar ile düzenlenmiş olan özlük dosyasında 

muhafazası gereken evrakların konu ve içeriklerini esas alarak arşivlemek.  

m)Sözleşmeli personelden mal beyanı almak, muhafaza etmek.  

n)Yıllık, mazeret, hastalık, ücretsiz izin, evlilik, ölüm ve doğum izinlerine ilişkin 

işlemleri yapmak ve arşivlemek. 

o)İşçi personelin disiplin ile ilgili işlemlerinin takibini, sonuçlandırılmasını, ilgili 

personele duyurulmasını ve disiplin cezasının uygulanmasını sağlamak. 

ö)Toplu İş Sözleşmesi’nin ilgili hükmü gereği giyim yardımı protokolünün 

hazırlanması, melbusatın temini veya bedellerinin ödenmesi ile ilgili işlemleri yapmak. 

 

Maaş Şefliği 

a)İşçi Personelin puantajlarının takibi ve kontrolünü yapmak. 

b)Memur, işçi ve sözleşmeli personelin maaş bordrolarını, ikramiye bordrolarını, gıda 

yardımı, giyim yardımı, öğrenim yardımı bordrolarını hazırlamak. 

c)Emekli olan veya iş akdi fesih edilen işçi personelin kıdem tazminatı ödeme evrakını 

hazırlamak. 

ç)Toplu sözleşme farkları ile ilgili bordroları hazırlamak. 

d)Aylık prim ve Hizmet belgelerini Internet ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna 

göndermek. 

e)Belediye Başkanının maaşını hazırlamak. 

f)Teknik personele 3'er aylık dönemler itibariyle Ek Özel Hizmet Tazminatı ödeme 

evrakını hazırlamak. 

g)Memur ikramiye ödeme evrakını hazırlamak. 

ğ)Açıktan vekil memur maaşlarını hazırlamak. 

h)Memur personelin Emekli Sandığı kesintileri icmal ve ihbar fişlerini düzenler, şahıs 

emeklilik icmal bordrosu hazırlar, kurumlar yıllık icmal bordrosunu ve kesenek defterini 

hazırlamak. 

ı)Meclis üyelerinin ve Encümen üyelerinin ücret bordrolarını hazırlamak. 

i)Emekli olan, vefat eden memur personelin emekli ikramiyesi ve ölüm yardımına 

ilişkin Emekli Sandığı tarafından ödenip kurumumuza gönderilen faturalara ilişkin ödeme 

emri belgesini hazırlamak. 

j)Maaş belgesi isteyen personelin maaşını ve maaşında haciz olmadığını belirten 
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belgeyi düzenlemek. 

k)Belediyemizde çalışan memur, vekil memur, işçi ve sözleşmeli personelin yıllık 

ücretlerine ilişkin bütçe çalışması yapmak. 

l)Banka promosyonu ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. 

m)Başkan vekalet ücret bordrosunu hazırlamak.  

 

Eğitim Şefliği 

a)Yapılan eğitim ihtiyaç analizi doğrultusunda yıl içinde uygulanacak ve personelin 

yetiştirilmesini, verimliliğinin artırılmasını ve daha ileriki görevlere hazırlanmalarını sağlayıcı 

her çeşit eğitim faaliyetini tespit etmek ile bunların biçim ve usullerini gösterecek ve yıllık 

olarak hazırlanacak eğitim programlarını hazırlamak. 

b)Hizmet içi eğitim kapsamında kurs, panel, konferans ve eğitim faaliyetlerini 

yürütmek.  

c)Katılım listelerini oluşturmak. Hizmet içi eğitimleri değerlendirmek ve sonuçlarını 

raporlamak. 

ç)Mahalli idare birlikleri ve diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen eğitimlere 

personelin gönderilmesi amacıyla iş ve işlemleri yürütmek. 

d)İmza Yetkileri Yönergesi, Personel Kimlik Kartları Yönergesi vb. yönergeleri 

hazırlamak. 

e)Personel Kimlik Kartlarına ilişkin çalışmaları yürütmek. 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Denetim 

 

MADDE 11 

Müdürlük çalışmaları ve sonuçları Buca Belediye Başkanı ve bağlı olunan Başkan 

Yardımcısı tarafından denetlenir. Müdürlük, Başkanın ve bağlı olunan Başkan Yardımcısının 

talimatı üzerine çalışmaları ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi inceleme ve denetlemeye esas 

olmak üzere sunmakla yükümlüdür.  

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler  

Hüküm bulunmayan hususlar 

MADDE 12  

Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, ilgili diğer mevzuat hükümleri 

uygulanır.   

 

Yürütme 

MADDE 13  

Bu Yönetmelik hükümleri, Buca Belediye Başkanlığı’nca yürütülür. 

 

Yürürlük 

MADDE 14  

Bu yönetmelik; 5393 S.K.md:18/1-m bendi gereği Buca Belediye Meclisi’nde kabul 

edildikten sonra 3011 S.K.md:2 gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile 

ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.  


