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• Memur, işçi, sözleşmeli personel özlük işleri,
• Maaş ve tahakkuk işlemleri, 
• Toplu sözleşme çalışmaları,
• Personele yönelik eğitimler,
• Personel devam ve kontrol sistemi.

İnsan Kaynakları 
ve Eğitim 
Müdürlüğü
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1.2. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 
MÜDÜRLÜĞÜ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü personel bilgileri 
Tablo 19’da verilmiştir

Statü Sayı

Memur 8

Kadrolu İşçi 0

Sözleşmeli Personel 1

Belediye Şirket İşçisi 1

Toplam 10 

1.2.1. 2021 Yılı Faaliyetleri

• 08 Nisan 2020 tarih 31093 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli 
İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair 
Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 
hükümleri gereğince Belediyemiz B-8 gurubundadır

• 2021 yılında 3 adet memur personelin 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu’nun 53 ve 92 maddeleri gereğince 
atması yapılmıştır. 32 adet memur personel naklen 
atanarak kurumumuzda göreve başlatılmıştır.

• 2021 Yılında 10 memur personel başka bir kuruma nakil 
giderek, 4 memur, 6 kadrolu işçi personel emekliye 
ayrılmıştır. Ayrıca 1 sözleşmeli personel istifa ederek 
kurumumuzdan ayrılmıştır. 

• Kurumumuzda işyeri tehlike sınıfına göre kadrolu işçi 
ve sözleşmeli personelin NACE kodları çalıştığı birimin 
tehlike sınıfına göre düzenlenmiştir.

• Personeli objektif ölçülere göre değerlendirerek, 
başarılı olanları imkân ölçüsünde teşvik etmek ve 
motivasyonunu yükseltmek amacıyla 2021 yılında 67 
personelimiz ödüllendirilmiştir.

• Her türlü personel davaları için gerekli bilgiler toplanmış, 
dosyalar hazırlanmış, Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne bilgi 
verilmiş, davalar personel görevleri açısından takip 
edilmiş, memur ve işçi disiplin kurulu çalışmalarına 
katılınmış ve kurulun raportörlük görevi yapılmıştır.

• Belediye Birimleri arasındaki personel işlerinin belli 
esaslar dahilinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 
ilgili mevzuatlara uygun bir biçimde, her birimde aynı 
şekilde yapılmasını sağlamak için gerekli yazışmalar 
yapılmıştır.

• Personel mevzuatı ile ilgili değişiklikler ve uygulamalar 
izlenmiş, Belediyemizde görev yapılmakta olan 
personeli ilgilendiren değişiklikler tespit edilmiştir. 

• Hizmet Alımı Yöntemi ile çalışmakta olan personelin 
Yemek ve Personel Alımı ihalelerine ait aylık hakedişler 
düzenlenerek, ödeme için Mali Hizmetler Müdürlüğüne 
gönderilmiştir. 

• Memur personelin Disiplin ile ilgili işlemleri için Disiplin 
Kurulu oluşturulmuştur.

• 2021 yılı içerisinde 2 Memur personelin SSK ve BAĞ-
KUR hizmetleri ile askerlikte geçen hizmetlerinin 
değerlendirilmesi işlemleri yapılmıştır.

• Yıllık izine ayrılan idari personelin vekalet işlemleri için 
İmza Yetkileri Modülü üzerinden kayıtları   yapılmıştır.

• 2021 yılı içerisinde 11 adet Yeşil Pasaport (emekli 
ve çalışan) işlemi için müracaat eden personelin, 
pasaportla ilgili yazışmaları tamamlanarak İl Nüfus ve 
Vatandaşlık Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

• Yıllık İzin Planları ve Personelin Hak edişleri göz önüne 
alınarak işlem yapılmıştır.

• Memur personelimizin intibak, kadro atama, derece ve 
kademe terfileri ile ilgili işlemleri , mevzuat hükümlerine 
göre zamanında yerine getirilmiştir.

• Personelin özlük bilgileriyle ilgili değişikliklerin özlük 
sicil dosyalarında muntazam bir şekilde tanzimi 
sağlanmıştır.

• SGK ile ilgili işe giriş ve çıkış işlemler e-SGK modülü 
üzerinden online olarak  yapılmıştır.

• 3628 Sayılı Kanun’un 2’nci ve Mal Bildiriminde 
Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8’ inci maddesine 
göre beyannameler düzenli olarak takip edilmiştir.

• Toplu iş sözleşmelerinin mevzuata, plan ve program 
ilkelerine uygun olarak yapılması hususunda çalışmalar 
yapılmış, Toplu İş Sözleşmelerinin uygulanmasını 
sağlamak işçi personelin çalışma yerleri ve durumları 
düzenlenmiştir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından 
kontrolleri yapılarak ilgili birimlerle koordineli olarak 
çalışılmıştır.

• Toplu İş Sözleşmesinde belirtilen kurulların 
görevlendirilmesi sağlanmıştır. (İş Sağlığı ve İş 
Güvenliği, İş Yeri Koordinasyon Kurulu, Hasar, Zarar ve 
Tespit Kurulu, Disiplin Kurulu)

• Birim Bütçe işlemleri yapılmıştır.

• Müdürlüğümüzün ihtiyaçları doğrultusunda satın alma 
talepleri yapılmıştır.

• Çalışanlarımızın yaptıkları işin gereği olarak ihtiyaç 
duydukları kurslar ve eğitimler organize edilmiş olup, 
Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Hükümleri çerçevesinde 
eğitimlerin verilmesi sağlanmıştır. 2021 Yılı içerisinde 
13 adet hizmet içi eğitim düzenlenmiş olup 902 
personelimizin hizmet içi eğitim programı kapsamında 
eğitim alması sağlanmıştır. Eğitimlere ait örnek 
görseller Resim 44-49’da verilmiştir.

• Hizmet sunumu aşamasında karşılaşılacak hataları 
ve iş kazalarını azaltmak için riskler değerlendirilmiş 
olup, işe başlamadan önce işle ilgili gerekli kontrollerin 
yapılarak alınması gereken önlemler varsa yerine 
getirildikten sonra işe başlanması sağlanmıştır.

• Belediye Başkanlığımız bünyesinde görev yapmakta 
olan personelimizin mesai saatlerine riayetlerinin, 
giriş ve çıkışlarının sağlıklı bir şekilde kontrol edilmesi 
amacıyla, Belediyemizin bütün hizmet birimlerinde 
Personel Devam Takip Sistemi yıl boyunca düzenli 
olarak uygulanmıştır. Mesai saatlerine riayet etmeyen 
personel tespit edilerek gerekli ikaz/uyarı ve işlemlerin 
yapılması sağlanmıştır. 

• Kurumumuzda iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan 
ve yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken 
önlemler görüşülmüş ve sürekli olarak takip edilmiştir. 
Çalışanlarımız için her türlü riskten arındırılmış, kişisel 
koruyucuları temin edilmiş, meslek hastalıklarına 
karşı gerekli tedbirler alınmıştır. Personelimizin en iyi 
koşullarda işlerini yapabilecekleri çalışma koşulları ve 
mekânların sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. 
Ayrıca belediyemiz bağlı şirketi bünyesinde işçi 
statüsünde çalışan işçiler ile ilgili olarak şirketimizce, 
iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanlara 
verilmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, 
kişisel koruyucu donanımların temini gibi konularda 
bilgilendirilerek bu işlemlerin takibi sağlanmıştır.

• Belediyemiz bünyesinde çalışan personel için 
memnuniyet anketi düzenlenmiş olup, değerlendirme 
sonuçları Strateji Geliştirme Müdürlüğüne 
gönderilmiştir.

• 2021 yılı içerisinde 3713 Sayılı Terörle Mücadele 
Kanunu’nun Ek 1 Md. (ç) bendinde belirtilen esaslar 
doğrultusunda 29.01.2021 tarihinde 2021 dönemi 
Devlet Personel Başkanlığı Kamu e-uygulama modülü 
üzerinden talep oluşturulmuş olup Kurumumuzun 
şehit yakını ve gaziler tarafından tercih edilmesi 
halinde atama işlemi yapılacaktır.

• 2021 yılı içerisinde Kurumumuz bünyesine 2 engelli 
memur personel istihdam edilmiş olup Kurumumuzda 
çalışan engelli personel sayısı 41’ e yükselmiştir.

• 2021 yılı içerisinde Kurumumuz bünyesinde 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’na tabi istihdam edilmek 
üzere 8 İtfaiye Eri alımı yapılabilmesi için Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler 
Genel Müdürlüğünden atama izinleri alınmış, izine 
müteakip yönetmelik gereğince ilan ve duyuru 
işlemleri yapılmıştır, adaylar sözlü ve uygulamalı sınava 
tabi tutulmuştur. 

• 2021 yılı içerisinde İŞKUR usul ve esasları kapsamında 
eski hükümlü personel istihdamı ilanına çıkılmış, 
mülakatları yapılmış, güvenlik soruşturmaları 
tamamlanmış.5 eski hükümlü personel istihdamı 
hususunda gereği yapılmış olup asil olarak işbaşı için 
çağırılan 2 adayın 2’side başlamamış, yedek 2 adayda 
kurumumuzu tercih etmemiştir.

• Müdürlüğümüzde 01.01.2021- 31.12.2021 tarihleri 
arasında evrak akışı Tablo 20’de verilmiştir.

Gelen Evrak Giden Evrak Cevap Gerektirmeyen 
Evrak

4228 1799 2429

• 2021 yılında Belediyemizde staj yapma imkânı verilen 
öğrenci sayıları Tablo 21 ‘de verilmiştir.

Lise ve Dengi 
Okullar Ön lisans Lisans

85 18 9

Tablo 19. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Personel 
Bilgileri

Resim 44. Öfke Kontrolü Eğitimi

Resim 45. İş Güvenliği Eğitimi

Resim 46. Etik Eğitimi

Resim 47. İlk Yardım Eğitimi

Resim 48. İç Kontrol Sistemi Farkındalığı Eğitimi

Resim 49. Protokol Kuralları Eğitimi
Tablo 20. İnsan Kaynakları Müdürlüğü Gelen - Giden Evrak 

Bilgileri

Tablo 21. Kütahya Belediyesi 2021 Yılı Stajyer Bilgileri


