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ŞEF GÖREVİ
a) Başkanlık  Makamından ve Müdürden  gelen  talimatları  ve  diğer  müdürlüklerden, şahıslardan, tüm kuruluşlardan  gelen  

resmi-özel yazılar ile personelle ilgili  dilekçelere  cevap  vermek.

b) Çalışanların özlük işleri ile ilgili her türlü işlemlerin kayıtlarının otomasyon ortamında ilgili programlara işlenmesini ve bu 

kayıtların güncelliğini sağlamak.

c) Dış kurum (Bakanlıklar, Valilik, Kaymakamlık, İşkur, Emekli Sandığı, SGK, Emniyet Müdürlüğü vb.)’larla birimini ilgilendiren 

konularda yazışmaları yapmak, istenen bilgi ve belge taleplerine cevap vermek. 

d) Norm kadro yönetmeliğinin takibini yapmak ve kadro cetvellerinin güncel tutulmasını sağlamak.

e) İşe yeni başlayan personelin ilgili Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgeler doğrultusunda işe giriş işlemlerini yapar, özlük 

dosyalarını hazırlar, evraklarını eksiksiz temin eder. 

f) Memurların ve diğer personelin açıktan atama, Kurum içi ve kurumlar arası görevlendirme, nakil, iş akdi feshi, vefat ve istifa ile 

ilgili işlemlerini yapmak.

g) Nakil gelen talep dilekçelerini almak, kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak. 

h) Nakil gidecek personel için dizi pusulası, personel nakil bildirimi hazırlamak ve özlük dosyasını ilgili birime göndermek.

i) Nakil gelen personelin özlük dosyasını almak, arşivlemek. Otomasyon sistemine bilgilerini kaydetmek.

j) Personelin görevden uzaklaştırma ve göreve son verme  işlemlerini yapmak.

k) Hizmet Takip Programı (HİTAP)’ na veri girişlerini yapmak, değişiklik olduğunda güncellemek.

l) Emeklilik talebinde bulunan memur personelin emeklilik belgelerini hazırlayarak Hizmet Takip Programı (HİTAP) üzerinden 

elektronik ortamda  Sosyal Güvenlik Kurumuna göndermek.

m) Memurların kadro derece değişikliğini Norm Kadro çerçevesinde Belediye Meclisinin teklifine sunmak,

n) Memurların sigortalı hizmetlerin memuriyet hizmeti ile birleştirilmesi ile  5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince; Emekli  

Keseneğine Esas Aylığında değerlendirilmesi işlemlerini yapmak.

o) Hizmet belgelerinin düzenlenmesi ve kontrollerinin yapılması.

p) Memur personelin her yıl kademe ilerlemesi ve 3 yılda bir derece terfilerinin yapılması, kadro derecesi yönünden mağduriyeti 

olanların kadro değişiklik tekliflerinin yapılması.

q) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun  6111 sayılı Kanunun 100.maddesi ile değişik 64.Maddesi gereğince, son 8 yıl 

içerisinde de herhangi bir disiplin cezası almamış olan memur personele bir kademe verilmesi işlemlerini yapmak.

r) Memurların pasaport işlemleri için gerekli işlem ve yazışmaları yapmak.

s) Memurlardan beş yılda bir (sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda) ve değişikliklerinde mal beyanı almak ve bunların bir komisyon 

oluşturularak karşılaştırmalarını yapmak.

t) Çalışanların yıllık, yurtdışı, mazeret,  hastalık, aylıksız izin, ücretli ve ücretsiz  izinleri ile ilgili gerekli işlemlerini yürütmek. 

u) Memurların sağlık raporlarının  izine çevrilmesi  işlemleri yapmak. 

v) 657 sayılı DMK’ un 86. Maddesi gereğince belirlenen kurum içi ve kurum dışı görevlere personelin görevlendirilmesi iş ve 

işlemlerini yapmak

w) 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince sözleşmeli personel çalıştırılması ile ilgili  işlemleri hazırlamak ve 

hizmet sözleşmesi  hazırlayıp, sözleşmeli personele imzalatarak İçişleri Bakanlığına göndermek,

x) İşe yeni başlayan ve ayrılan personelin İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgelerinin, İş göremezlik Belgelerinin elektronik ortamda 

Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesi.

y) Her ay düzenli olarak Türkiye İş Kurumuna aylık işgücü çizelgesinin Elektronik ortamda  gönderilmesi. 

z) Tüm işçilerle ilgili Başkanlık Makamı, Müdür, diğer müdürlüklerden, şahıslardan ve tüm resmi veya özel kuruluşlardan gelen 

yazı ve dilekçelere cevap vermek.  
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aa) Toplu İş Sözleşmesi sürecine ilişkin tüm yazışma ve işlemleri yapmak.

bb) İşçilere Toplu İş Sözleşmesi ile verilen sosyal hakları takip etmek. 

cc) İşçilerin disiplin kurulunun oluşturulması ve disiplin cesası iş ve işlemlerini  yerine getirmek.

dd) İşçilerin iş ile alakalı adli makamlarla olan yazışmalarını yapmak ve takip etmek.

ee) İşçilerin Kıdem tazminatı hesabı ve ödeme  yazışmalarını yapmak.

ff) Belediyemizde staj yapmak isteyen öğrencilerin staj kontenjanlarını belirlemek. Staj Başvurularını almak, gerekli evraklarının 

eksiksiz teminini sağlamak, okullarla yazışmaları yapmak, müdürlüklere dağılım planını hazırlamak, stajyer görevlendirme 

yazılarını yazmak. 

gg) Aday memurların adaylık süresindeki eğitimi için aday memurların yetiştirilmesiyle ilgili gerekli eğitim programlarını 

hazırlamak ve bu program doğrultusunda eğitimin yapılmasını sağlamak. Eğitim sonunda asli memurluğa atamalarının yapılması 

ve asalet tasdiklerinin onaylanması işlemlerini yerine getirmek.

hh) Belediye birimlerinden gelen talepler ve Başkanlık makamının emirleri doğrultusunda “Hizmet içi Eğitim Programları” 

hazırlamak bu programların uygulanmasını sağlamak. 

ii) Gerektiğinde Başbakanlık ve Bakanlık emirleri doğrultusunda hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve uygulanmasını 

sağlamak.

jj) Yıllık hazırlanan eğitim programında bulunan bu eğitimleri kurum içinde ve kurum dışında hizmet alımı yoluyla personele 

verilmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak.

kk) Eğitime girecek personelin birimlerdeki işi aksatmadan isim listeleri hazırlanarak eğitim gruplarının oluşturulması ve 

personelin eğitime katılımını sağlamak.

ll) Eğitime katılan eğitimcilere ve personele formları doldurtmak.

mm) Kurum içinde ve kurum dışında eğitim düzenleyen kurumlara kanunlar çerçevesinde eğitime gönderilmesi için iş ve 

işlemlerin yürütülmesi.

nn) Kurum içinde görev yapan Memur personelin Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Esaslarına Dair Yönetmelik gereğince görevde yükselme iş ve işlemlerini yürütmek. 

oo)  Belediyede çalışan tüm personelin maaş ve ücret bordrolarının tahakkuklarını yapmak, kontrol etmek ve  zamanında 

ödenmesini sağlamak. Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken bildirimlerin süresi içerisinde elektronik ortamda 

bildirimlerini yapmak.

pp) Personel ile ilgili mali konularda istenen bilgi, belge ve görüşleri hazırlamak.

qq) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü’nün istediği birimi ile alakalı her türlü rapor ve listeyi hazırlamak.

rr) Kurum dışına gidecek evrakları zimmetleyip, gönderilmek üzere yazı işleri müdürlüğüne iletmek.

ss) Memur personelin SGK ve üst öğrenim intibaklarını yapar ve başkanın onayına sunar.

tt) Doğum raporları (öncesi ve sonrası) ve ücretsiz izin işlemleri ile ilgili yazışmaları yapmak, takip etmek.

uu) Görev yeri değişecek çalışanların EBYS üzerinden görev yeri değişiklik yazılarını yazmak ve bu değişiklikleri Kurumun 

otomasyon sisteminden görev yerlerini güncellemek.

vv) Çalışanların resmi kurumlara vermek için istediği belgeleri hazırlamak.

ww) CİMER ve 4982 sayılı  Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilerek; yasal süresi içinde yazılı 

olarak cevap vermek.

xx) Müdürlüğün görev ve sorumluluk alanında bulunan diğer görevleri yapmak.

yy) Kanunlar ve üst makamlarca verilecek benzer nitelikteki diğer tüm görevleri yapmak.

zz) Özlük ve Eğitim İşleri Birimi sorumlusu ve diğer personel İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürüne karşı sorumludurlar.
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