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MUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

  Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar 

 

 Amaç 

 MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi İnsan 

Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarını 

düzenlemektir. 

 

 Kapsam 

 MADDE 2- (1) Bu Yönerge; İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bünyesinde 

faaliyet gösteren birimlerin kuruluşu ile görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve 

işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar. 

 

 Hukuki dayanak 

 MADDE 3- (1) Bu yönerge, 20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı Kanununun 12, Ek 5 ve 

Geçici 10 uncu maddelerine, MUSKİ Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğine ve diğer 

mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.    

 

 Tanımlar 

 MADDE 4- (1) Bu yönergede adı geçen;  

a) Başkan  : Büyükşehir Belediye Başkanını, 

b) Başkanlık  : Büyükşehir Belediye Başkanlığını, 

c) MUSKİ  : Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresini, 

ç) İdare   : Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünü, 

d) Genel Müdür  : Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürünü, 

e) Genel Kurul  : Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Kurulunu, 

f) Yönetim Kurulu : Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulunu, 

g) Daire Başkanı  : İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanını, 

ğ) Daire Başkanlığı : İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığını, 

h) MUBEP  : Muğla Büyükşehir Belediye Emek Personel Limited Şirketini, 

  ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Daire Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri 

 

Teşkilat yapısı 

MADDE 5- (1) Daire başkanlığının görevlerini etkin ve verimli bir şekilde 

yürütebilmesi için, Hizmet Alımı Personel İşleri Şube Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Şube 

Müdürlüğü, Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü, İş Güvenliği ve Sivil Savunma Şube 

Müdürlüğü ile bu şube müdürlüklerine bağlı şeflik ve birimlerden oluşur. Daire Başkanınca 

Şube müdürlüklerinin teşkilat yapısı, görev ve çalışma ile ilgili ayrıntılı olarak talimat 

düzenlenir. 

 

Daire Başkanlığının görevleri 

MADDE 6- (1) Daire Başkanlığının görevleri aşağıda sayılmıştır: 

a) Memur, sözleşmeli personel, işçi ile hizmet alımı (MUBEP) personelin  Kanunlar ve 

ilgili mevzuat çerçevesinde tayin, işe alınma, terfi, nakil, istifa, işten çıkarılma, taltif, 

tecziye, izin, hastalık ve emeklilik gibi özlük hakları ile alakalı bütün işlemlerini 

yürütmek, 

b) Personel dosyalarını tutmak, personelin kişisel performans ölçümü, değerlendirmesi ve 

raporlanmasına ilişkin her türlü işlemleri yürütmek,  

c) Bütün personelin aylık, ücret tahakkuk ve bordrolarını tanzim etmek, personelin ücret 

ve ücrete esas teşkil edecek kayıtlarının mevzuata uygun olmasını sağlamak, ücretlerle 

ilgili gerekli bilgileri zamanında ve doğru olarak ilgili birimlere bildirmek, personele ait 

kararları ilgililere tebliğ etmek,  

ç) Memur ve işçilere ait yıllık kadroları, dairelerin tekliflerini göz önünde tutarak tanzim 

etmek ve ilgili mercilere onaylatmak,  

d) Personele ait Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili bütün işlemleri eksiksiz bir şekilde 

yerine getirmek,  

e) Personel hareketlerini takip etmek, yıllık izinlerin planlanmasını koordine etmek,  

f) İşçilere ait toplu iş sözleşmesi çalışmalarını kanunlar çerçevesinde yürütmek,  

g) Genel Müdürlük bünyesinde görev yapan tüm personelin eğitim programlarını yapmak, 

eğitimleri vermek veya verdirmek,  

ğ) İdarenin faaliyet alanları ile ilgili yayınlar hazırlamak, konferans, eğitim ve seminerler 

düzenlemek, İdareye ait müze, kültür ve tanıtım hizmetlerini yürütmek, bu hususlarda 

İdare birimleriyle ve diğer kurumlar ile işbirliği yapmak, 

h) İdareye gelen ve giden tüm evrakın kaydını, sevkini, takibini ve arşivlenmesini 

sağlamak, elektronik belge yönetimi için gerekli çalışmaları yürütmek, 

ı) Ortaöğretim ve Üniversite öğrencilerinin staj işlerini yürütmek,  

i) Personellere tanınan her türlü kültürel ve sosyal iş ve işlemleri koordine etmek, 

yönetmek, 

j) MUSKİ Genel Kurulu, Yönetim Kurulu ile gerekirse Genel Müdür ve Yardımcılarının 

yazışma ve kararlarının hazırlanması sekretaryasını yürütmek, 

k) Tüm Daire Başkanlıklarının ortak insan kaynağı temini konularında personel temin için 

hazırlıkları yürütmek, temin edilen personelin gerekli verilerini tutmak, gerektiğinde 

diğer birimler ile paylaşmak, 
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l) Yönetim Kurulunun gündem, toplanma, görüşme, zabıt, karar verme, bu kararları 

dağıtma ve Yönetim Kurulu faaliyetlerine ait evrakı arşivleme işleriyle ilgili işlemleri 

yürütmek,  

m) 2560 sayılı Kanun gereği Genel Kurulda görüşülmesi teklif edilen konuların Genel 

Kurula sunulmasını sağlamak üzere gerekli yazışmaları yapmak, Genel Kurul’dan 

alınan kararları takip ederek neticelerinden ilgili birimleri haberdar etmek,  

n) Genel Kurul tarafından alınan ve İdareyi ilgilendiren kararlar ile ilgili olarak İdarece 

yapılan işlemler hususunda Genel Kurula rapor vermek, 

o) İş sağlığı ve güvenliği konusunda her türlü tedbiri almak, aldırmak, gerekli eğitim, 

organizasyonları düzenlemek üzere ilgili birimle koordinasyon sağlamak, 

ö) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgeler çerçevesinde, Genel Müdür ve İlgili 

Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek, 

 

Daire Başkanı 

MADDE 7- (1) Bu Yönergede belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden ve              

koordinasyonundan öncelikle Genel Müdüre ve bağlı olduğu Genel Müdür 

Yardımcısına karşı birinci derecede sorumludur. 

 

Hizmet Alımı Personel İşleri Şube Müdürlüğü 

      MADDE 8- (1) Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde alt işverene tabi personel (taşeron) olarak görev 

yapmakta iken 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 126 ncı maddesi ile 375 

sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek madde 20 gereği Muğla Büyükşehir 

Belediyesi Emek Personel Limited Şirketi (MUBEP)’ne işçi statüsünde geçiş işlemleri 

yapılan hizmet alımı personeline ait faaliyetlerin bütünlük içerisinde yürütülmesine ve 

birimler arası koordinasyonun sağlanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesini 

sağlamak, 

b) MUBEP bünyesinden istihdam edilen personelin işe giriş, işten çıkış (istifa, fesih), 

unvan değişikliği, birim değişikliği, mali hakları, disiplin işlemleri, belediye otomasyon 

sistemine kayıtlarının yapılması ve diğer hakları olmak üzere göreve başlayışından 

ayrılışına kadar her türlü özlük hakları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, koordine etmek 

ve takibini yapmak, söz konusu işlemler ile ilgili olarak MUSKİ Genel Müdürlüğü 

birimleri ve MUBEP arasında kurulan üst işveren - alt işveren ilişkisinin hukuken 

sağlıklı bir şekilde kurulması ve sürdürülmesi için standart uygulamaların tesis 

edilmesini ve devamlılığını sağlamak, 

c) Personel planlaması ile ilgili çalışmaları yürütmek, MUBEP bünyesinden istihdam 

edilen hizmet alımı personeli ile ilgili olarak MUSKİ Genel Müdürlüğü birimlerinde 

birimlerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda nicelik ve nitelik yönünden verimli, etkin 

ve ekonomik olarak dağılımını sağlamak, raporlar oluşturmak ve bu konuda Daire 

Başkanına teklif sunmak, 

ç) Birimlerce ihtiyaç duyulan personel alımları için mevzuat doğrultusunda 

eğitim/bilgi/beceri/yeterlilik ve tecrübesine uygun unvanda personel alımları 

gerçekleştirmek ve her personelin görev yaptığı unvanına uygun iş kolu üzerinden 

MUBEP bünyesinden istihdam edilmesini sağlamak, 

d) MUBEP personelinin özlük dosyalarını oluşturmak, muhafaza etmek, güncellemek, 

arşivlemek, 

e) MUBEP personelinin rapor, ücretli izin, ücretsiz izin, mazeret izni, ölüm izni, evlilik 

izni, doğum izni, devamsızlık tutanaklarına ait verilerin birimlerce Belediye Otomasyon 
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Sistemine girişinin yapılıp yapılmadığının ve temin edilen rapor, izin formları, 

tutanaklar ile sistem uyumluluğunun kontrol edilerek sistem onaylarının verilmesini 

sağlamak, 

f) MUBEP üzerinden istihdam edilen personelin görev yaptığı birimlerce Belediye 

Otomasyon Sistemi üzerinden oluşturdukları puantaj ve fazla mesai bildirimlerini 

kontrol etmek, Birimlerde puantör olarak görev yapan personele destek sağlamak, 

hakedişe esas oluşturulan tek puantajı imzalı olarak MUBEP’ e teslim etmek, 

g) Tüm fesih ve istifa işlemlerinde 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre işlem tesis 

edilmesi, personel mağduriyetlerinin önüne geçilmesi, İdare ve MUBEP’in herhangi bir 

tazminat yükü altında bırakılmaması için birimler ile MUBEP arasında koordinasyonu 

sağlamak, yapılacak olan işlemler ve temin edilecek belgeler ile ilgili olarak birimlere 

yol gösterici olmak, 

ğ) İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli 

İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine 

İlişkin Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen %30 bütçe limitinin 

takibini gerçekleştirmek, söz konusu limit hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 

İçişleri Bakanlığınca eş güdümlü yürütülen E-Belediye sistemine gerekli veri girişlerini 

sağlamak, 

h) 6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre harcırah talebi uygun görülen MUBEP 

personelinin geçici görev yolluklarının tahakkuklarını gerçekleştirmek,  

ı) 2020 yılına kadar ÇSGB tarafından yayımlanan yüksek hakem kurulu toplu iş 

sözleşmesi hükümleri ve sonrasında imzalanacak olan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin 

takip ve kontrolünü sağlamak, 

i) Her maaş döneminde MUBEP tarafından yapılan maaşın hakediş kontrolünü ve ödeme 

emri işlemlerini yapmak, 

j) MUBEP üzerinden istihdam edilen hizmet alımı personeli ile ilgili olarak Birimlerin 

ihtiyaçları doğrultusunda birimler arası personel değişikliği talepleri ile ilgili yazışma 

ve işlemleri yapmak, 

k) MUBEP üzerinden istihdam edilen hizmet alımı personelin disipline konu işlemleri 

MUBEP Müdürler Kurulu tarafından verilen kararlara ilişkin MUBEP tarafından 

gönderilen disipline konu evraklarının Belediye Otomasyon Sistemine veri girişinin 

yapılarak sisteme yüklenmesini sağlamak ve personelin özlük dosyasında arşivlenmesi 

ile ilgili çalışmaları yürütmek, 

l) Her ay ücret pusulalarının personel bazlı dağıtımını yapmak ve imzalandıktan sonra 

MUBEP’e göndermek, 

m) MUBEP üzerinden istihdam edilen personelin davaları için gerekli bilgileri toplamak, 

dosyalarını hazırlamak, gerektiğinde Hukuk Müşavirliğine bilgi vermek ve davaların 

sonuçlarını takip etmek, 

n) MUBEP personelinin emeklilik, istifa vb. nedenlerle görevinden ayrılırken ilişik kesme 

belgesinin ilgili Daire Başkanlıklarına onaylatmasını ve üzerinde kayıtlı bulunan evrak 

ve malzemelerin düşülmesini takip etmek, 

o) Görev alanıyla ilgili mevzuat değişikliklerini takip etmek, personeli bilgilendirmek. 

ö) MUBEP personeli iken emekli olan ve kıdem tazminatı olarak ödenen miktardan, farklı 

kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen hizmet süresine ilişkin kısmının 

ilgili kamu kurum ve kuruluşundan tahsil etme işlemini yapmak, 

p) MUBEP Personelinin giriş kartlarının basılmasını, kayıp veya zarar görmüş kimlik 

kartlarının Personele tekrar teminini ve kimlik kartları ID’lerinin sistem cihazlarına 

işlenmesini sağlamak, 

r) Konusu ile ilgili kurum içi ve kurum dışı gelen muhtelif evraka yanıt vermek,  

s) Müdürlüğe ait evrak, bilgi ve belgelerin korunmasını ve arşivlenmesini sağlamak, 
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ş) 696 sayılı KHK çerçevesinde istihdamı gerçekleştirilen MUBEP personelinin kurum 

organizasyon ağındaki yerlerinin güncelleştirilmesini sağlamak ve personel lokasyon 

değişikliklerini takip etmek, 

t) Personelin ifa ettiği görevlerin takibi, bu görevlere uygun olan meslek kodlarının 

sisteme işlenmesi ile ilgili çalışmaları yapmak, 

u) 5018 sayılı Kanun uyarınca, birimin aylık, yıllık faaliyet raporlarını Daire  Başkanlığına 

sunulmak üzere İş Güvenliği ve Sivil Savunma Şube Müdürlüğüne teslim etmek,   

hassas görevler, iç kontrol, risk ile ilgili olarak istenen bilgilerin hazırlanarak, Daire 

Başkanlığına sunulmak üzere, Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğüne teslim etmek, 

Bütçe ile ilgili istenen bilgilerin hazırlanarak Daire  Başkanlığına sunulmak üzere İnsan 

Kaynakları Şube Müdürlüğüne teslim etmek. 

ü) İdarenin 5 yıllık Stratejik Planı ve Performans programı ile ilgili çalışmaları Daire 

Başkanına sunmak, ilgili birimlere göndermek.  

v) Görev alanı ile ilgili olarak mevzuat hükümlerinin öngördüğü ve ayrıca Daire Başkanı 

tarafından verilen diğer görevleri yapmak, 

y) İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü koordinesinde  yürütülen KAYSİS, İYEM, DETSİS 

Sistemi kapsamında iş ve işlemlerin yapılması için gerekli bilgi ve belgeleri   zamanında 

bildirmek ve yapılmasını takip etmek.  

 

 Hizmet Alımı Personel İşleri Şube Şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları; 

 MADDE 9- (1) Şube Şefliğinin görevleri şunlardır: 

a) MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde alt işverene tabi personel (taşeron)olarak görev 

yapmakta iken, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 126 ncı maddesi ile 375 

sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek madde 20 gereği Muğla Büyükşehir 

Belediyesi Emek Personel Limited Şirketi (MUBEP)’ne işçi statüsünde geçiş işlemleri   

yapılan personel ile İŞ-KUR aracılığıyla ilana çıkılarak istihdam edilen personele ait 

faaliyetlerin bütünlük içerisinde yürütülmesini ve birimler arası koordinasyonunu 

sağlamak, 

b) MUSKİ Genel Müdürlüğü birimlerinin personel talep ve ihtiyaçlarını tespit etmek, 

ihtiyacı karşılamak üzere işçi alımına çıkılması için  Genel Müdürlük Makamından olur 

alınarak, İŞ-KUR tarafından ilana çıkmak üzere MUBEP şirketinden talepte bulunmak, 

şirket tarafından başvuruların alınması, mülakatların yapılması ve arşiv araştırması 

istenmesi vb. işlemlerin akabinde, arşiv araştırması gelenlerin değerlendirme 

komisyonunca incelenerek, işe alınmasına karar verilenlerin olurlarının alınması ve 

SGK girişleri yapılmak üzere MUBEP’e bilgi verilmesi işlemlerini takip etmek,  

c) MUBEP bünyesinden istihdam edilen hizmet alımı personelin işe giriş, işten çıkış 

(istifa, fesih), unvan değişikliği, birim değişikliği, mali hakları, disiplin işlemleri,  

belediye otomasyon sistemine kayıtlarının yapılması ve diğer hakları olmak üzere 

göreve başlayışından ayrılışına kadar her türlü özlük hakları ile ilgili iş ve işlemleri 

koordine etmek ve takibini yapmak, standart uygulamaların tesis edilmesini ve 

devamlılığını sağlamak, 

ç) MUBEP bünyesinden istihdam edilen personel ile ilgili olarak MUSKİ Genel 

Müdürlüğü birimlerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda nicelik ve nitelik yönünden 

verimli, etkin ve ekonomik olarak 

            dağılımını sağlamak, raporlar oluşturmak ve bu konuda Şube Müdürüne teklif sunmak, 

d) Birimlerce ihtiyaç duyulan personel alımları için mevzuat doğrultusunda 

eğitim/bilgi/beceri/yeterlilik ve tecrübesine uygun unvanda personel alımları 

gerçekleştirmek ve her personelin görev yaptığı unvanına uygun iş kolu üzerinden 

MUBEP bünyesinden istihdam edilmesini sağlamak, 
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e) MUBEP personelinin ara dosyalarının oluşturulması, muhafazası, güncellenmesi ve 

arşivlenmesini sağlamak, 

f) MUBEP personelinin rapor, ücretli-ücretsiz izin, mazeret izni, ölüm izni, evlilik izni, 

doğum izni, devamsızlık tutanaklarına ait verilerin birimlerce Belediye Otomasyon 

Sistemine girişinin yapılıp yapılmadığının ve temin edilen rapor, izin formları, 

tutanaklar ile sistem uyumluluğunun kontrol edilerek sistem onaylarının verilmesinin 

takibi ve kontrolünü yapmak,  

g) Tüm fesih ve istifa işlemlerinde 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre işlem tesis 

edilmesi, personel mağduriyetlerinin önüne geçilmesi, İdare ve MUBEP’in herhangi bir 

tazminat yükü altında bırakılmaması için birimler ile MUBEP arasında koordinasyonu 

sağlamak, yapılacak olan işlemler ve temin edilecek belgeler ile ilgili olarak birimlere 

yol gösterici olmak, 

ğ) İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli 

İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine 

İlişkin Usul ve Esasları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen %30 bütçe limitinin 

takibini gerçekleştirmek, söz konusu limit hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 

İçişleri Bakanlığınca eş güdümlü yürütülen E-Belediye sistemine gerekli veri 

girişlerinin zamanında yapılmasını sağlamak, 

h) 6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre harcırah talebi uygun görülen MUBEP 

personelinin geçici görev yolluklarının tahakkuklarını gerçekleştirmek. 

ı) 2020 yılına kadar ÇSGB tarafından yayımlanan yüksek hakem kurulu toplu iş 

sözleşmesi hükümleri ve sonrasında imzalanacak olan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin 

takip ve kontrolünü sağlamak, 

i) MUBEP üzerinden istihdam edilen hizmet alımı personeli ile ilgili olarak Birimlerin 

ihtiyaçları doğrultusunda birimler arası personel değişikliği talepleri ile ilgili yazışma 

ve işlemleri yapmak, 

j) MUBEP üzerinden istihdam edilen hizmet alımı personelin disipline konu işlemleri       

MUBEP Müdürler Kurulu tarafından verilen kararlara ilişkin MUBEP tarafından 

gönderilen disipline konu evraklarının Belediye Otomasyon Sistemine veri girişinin 

yapılarak sisteme yüklenmesini sağlamak ve personelin özlük dosyasında arşivlenmesi 

            ile ilgili çalışmaları yürütmek, 

k) MUBEP üzerinden istihdam edilen personelin davaları için gerekli bilgileri toplamak, 

dosyalarını hazırlamak, gerektiğinde Hukuk Müşavirliğine bilgi vermek ve davaların 

sonuçlarını takip etmek, 

l) Hizmet Dökümlerinin incelenmesi, personele ait hizmetlerin her hizmet dönemine ait 

ayrı olarak sisteme işlenmesi, emeklilik durumlarının takibi ve güncel tutulmasını 

sağlamak, 

m) MUBEP Personelinin işten çıkış (emeklilik, tazminat, işten çıkarılma vs.) işlemleri ve 

ilişik kesme belgesinin ilgili Daire Başkanlıklarına onaylatmasını ve üzerinde kayıtlı 

bulunan evrak ve malzemelerin düşülmesini takip etmek, 

n) MUBEP personelinden emekli olanların veya kıdem tazminatı almaya hak kazanarak 

görevinden ayrılanların  (vefat edenlerin varislerine ödenecek  kıdem tazminatı dahil) 

kıdem tazminatının ödenmesini sağlamak ve kıdem tazminatı olarak ödenen miktardan,  

farklı kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen hizmet süresine ilişkin 

kısmının ilgili kamu kurum ve kuruluşundan tahsil etme işlemini sağlamak, 

o) MUBEP personelinin görev yaptığı birimlerce Belediye Otomasyon Sistemi üzerinden 

oluşturdukları puantaj ve fazla mesai bildirimlerini kontrol etmek, Birimlerde puantör 

olarak görev yapan personele destek sağlamak. Hakedişe esas oluşturulan tek puantajı 

imzalı olarak MUBEP’ e zamanında teslim edilmesini sağlamak, Puantaj ile ilgili 
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sistemsel hatalarının düzenli kontrolü ve puantaj ile ilgili sistemin geliştirilmesini 

sağlanmak, 

ö) Her maaş döneminde MUBEP tarafından yapılan maaşın hakediş kontrolü ve ödeme 

emri işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 

p) Her ay ücret pusulalarının personel bazlı dağıtımının yapılması ve imzalandıktan sonra 

MUBEP’e gönderilmesini sağlamak, 

r) MUBEP Personeli Disiplin İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi, Şirkete bildirilmesi ve 

Müdürler Kurulu Kararlarının Personele Tebliğ işlemleri, 

s) Görev alanıyla ilgili mevzuat değişikliklerini takip etmek, Şube Müdürü ve personeli 

bilgilendirmek, 

ş) Mubep personelinin giriş kartlarının basılması, kayıp veya zarar görmüş kimlik 

kartlarının yenilenerek Personele tekrar temini ve kimlik kartları ID’lerinin sistem 

cihazların işlenmesinin sağlanması ve takibini yapmak, 

t) Müdürlüğe ait evrak, bilgi ve belgelerin korunmasını ve arşivlenmesini sağlamak, 

u) 696 sayılı KHK çerçevesinde istihdamı gerçekleştirilen MUBEP personelinin kurum 

organizasyon ağındaki yerlerinin güncelleştirilmesini sağlamak ve personel lokasyon 

değişikliklerini takip etmek, 

ü) Personelin ifa ettiği görevlerin takibi, bu görevlere uygun olan meslek kodlarının 

sisteme işlenmesinin takip ve kontrolünü sağlamak, 

v) Hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi, geliştirilmesi, standartlaştırılması için gerekli 

çalışmaları yapmak, Yönetmelik ve Yönerge hazırlamak ya da değişikliğini teklif 

etmek, 

y) Birimin görevleri ile ilgili kurum içi ve kurum dışı gelen muhtelif evraka yanıt 

verilmesinin takip ve kontrolünü yapmak, 

z) 5018 sayılı Kanun uyarınca, birimin aylık, yıllık faaliyet raporlarını Daire  Başkanlığına 

sunulmak üzere İş Güvenliği ve Sivil Savunma Şube Müdürlüğüne teslim etmek,   

hassas görevler, iç kontrol, risk ile ilgili olarak istenen bilgilerin hazırlanarak, Daire 

Başkanlığına sunulmak üzere, Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğüne teslim etmek, 

Bütçe ile ilgili istenen bilgilerin hazırlanarak Daire  Başkanlığına sunulmak üzere İnsan 

Kaynakları Şube Müdürlüğüne teslim etmek. 

aa) İdarenin 5 yıllık Stratejik Planı ve Performans programı ile istenen bilgileri hazırlayarak 

Daire Başkanına sunmak, ilgili birimlere göndermek.  

bb) Yaptığı işlerle ilgili İş Akış Süreçlerini ve İş akış Şemalarını hazırlamak, 

cc) Birim personelinin günlük iş akışını takip etmek ve Şube Müdürüne bilgi vermek,  

çç) Cimer, Dilekçe, info@muski.gov.tr ve web@muski.gov.tr adresleri üzerinden gelen 

vatandaş istek, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve cevabın vatandaşa iletilmesini 

sağlamak, 

dd) Birim personelinin görevleri aksatmayacak şekilde yıllık izin planlamasını yapmak, 

mesai saatlerine uymalarını ve uyum içinde çalışmalarını sağlamak, Şube Müdürüne 

bilgi vermek, 

ee) Birimin İş ve işlemleri kolaylaştıracak çalışmalar yapmak, standart formlar oluşturmak. 

ff)  İş başvurusu işlemleri (kayıt etme, istatistik tutma, cevaplama vs) ile genel 

bilgilendirme ve duyuru işlemlerini yapmak, 

gg) İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü koordinesinde  yürütülen KAYSİS, İYEM, DETSİS 

Sistemi kapsamında iş ve işlemlerin yapılması için gerekli bilgi ve belgeleri   zamanında 

bildirmek ve yapılmasını takip etmek.  

ğğ)  Görev alanı ile ilgili olarak mevzuat hükümlerinin öngördüğü ve ayrıca Şube Müdürü 

ile Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak, 

hh) Verilen görevlerin yerine getirilmesinden ve yetkilerin kullanılmasından Daire Başkanı 

ve Şube Müdürüne karşı sorumludur, 
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      Hizmet Alımı Ücret ve  Disiplin Birimi görev, yetki ve sorumlulukları; 

      MADDE 10- (1) Hizmet Alımı Ücret ve  Disiplin Biriminin görevleri şunlardır:   

a) MUSKİ Genel Müdürlüğü birimlerinin personel talep ve ihtiyaçlarını tespit etmek, 

ihtiyacı karşılamak üzere işçi alımına çıkılması için  Genel Müdürlük Makamından olur 

alınarak, İŞ-KUR tarafından ilana çıkmak üzere MUBEP şirketinden talepte bulunmak, 

şirket tarafından başvuruların alınması, mülakatların yapılması ve güvenlik 

soruşturmalarının istenmesi vb. işlemlerin akabinde, güvenlik soruşturması gelenlerin 

değerlendirme  komisyonunca incelenerek, işe alınmasına karar verilenlerin olurlarının 

alınması ve SGK girişleri yapılmak üzere şirkete bilgi verilmesi işlemlerini takip etmek,  

b) Personel planlaması ile ilgili çalışmaları yürütmek, MUBEP bünyesinden istihdam 

edilen personel ile ilgili olarak MUSKİ Genel Müdürlüğü birimlerinin talep ve 

ihtiyaçları doğrultusunda nicelik ve nitelik yönünden verimli, etkin ve ekonomik olarak 

dağılımını sağlamak, raporlar oluşturmak ve bu konuda Şube Müdürüne teklif sunmak, 

c) MUBEP bünyesinde istihdam edilen personelin emeklilik, istifa, fesih vb. nedenlerle 

işten çıkış işlemleri ile emekli olanların, kıdem tazminatı almaya hak kazanarak 

görevinden ayrılan veya vefat edenlerin  kıdem tazminatını hesaplamak ve ödeme 

emrini hazırlayarak sonuçlandırmak, kıdem tazminatı olarak ödenen miktardan, farklı 

kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen hizmet süresine ilişkin kısmının 

ilgili kamu kurum ve kuruluşundan tahsil etme işlemini yapmak, 

ç)  Hizmet Dökümlerinin incelenmesi, personele ait hizmetlerin her hizmet dönemine ait 

ayrı olarak sisteme işlenmesini sağlamak, 

d)  Yıl içinde emekli olabilecek personelin durumlarını takip etmek, 

e)  Puantaj ile ilgili sistemsel hataların kontrolü ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak. 

f)  MUBEP Personeli Disiplin İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi, MUBEP’e bildirilmesi ve 

Müdürler Kurulu Kararlarının Personele Tebliğ işlemlerini yapmak, 

g)  Disiplin cezası alanların bilgilerini kayıt altına almak, 

ğ)  MUBEP personelinin  davaları için gerekli bilgileri toplamak, dosyalarını hazırlamak, 

gerektiğinde Hukuk Müşavirliğine bilgi vermek ve davaların sonuçlarını takip etmek, 

h) MUBEP personeli ile ilgili  Personel Analiz Raporunu (Aylık) hazırlamak, 

ı)  MUBEP personelinin görev yaptığı birimlerce Belediye Otomasyon Sistemi üzerinden 

oluşturdukları puantaj ve fazla mesai bildirimlerini kontrol etmek, Birimlerde puantör 

olarak görev yapan personele destek sağlamak. Hakedişe esas oluşturulan tek puantajı 

imzalı olarak MUBEP’ e teslim etmek. Puantaj ile ilgili sistemsel hatalarının düzenli 

kontrolü ve puantaj ile ilgili sistemin  geliştirilmesini sağlanmak, 

i) Her maaş döneminde MUBEP tarafından yapılan maaşın hakediş kontrolünü ve ödeme 

emri işlemlerini yapmak, 

j)  MUBEP Personelinin ifa ettiği görevlerin takibi, bu görevlere uygun olan meslek 

kodlarının (NACE) sisteme işlenmesi ile ilgili çalışmaları yapmak, 

k)  MUBEP Personeli Aile Durum ve Yardım Bildirimlerinin Toplanması, Sistemdeki 

ilgili kayıtların güncellenmesi, personel yakını, çocuk sayılarının ve çocukların 

öğrenimlerinin takip edilmesi, bilgilerin güncellenmesi ve MUBEP’e bildirilmesi 

işlemlerini yapmak, 

l)  Puantör organizasyonunun takibi, puantör değişikliğinde güncellenmesini sağlamak, 

m)  MUBEP personelinin   Birim içi ve Birim Dışı Görev Yeri Değişikliği ve her türlü 

görevlendirme işlemleri ile MUBEP’e bildirimlerini yapmak, 

n) MUBEP personelinin  Rapor parası, Sosyal Yardım Taleplerine ait dilekçelerin 

toplanarak MUBEP’e bildirilmesi işlemlerini yapmak, 

o)  MUBEP personelinin  Askerlik ve  ücretsiz İzin işlemlerini yapmak, 
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ö)  MUBEP personelinin  kurum organizasyon ağındaki yerlerinin güncelleştirilmesini 

sağlamak ve personel lokasyon değişikliklerini takip etmek, 

p) MUBEP Personelinin giriş kartlarının basılması, yenilenmesi ve kimlik kartları 

ID’lerinin sistem cihazlarına işlenmesini sağlamak, 

r)  Cimer, Dilekçe, info@muski.gov.tr ve web@muski.gov.tr adresleri üzerinden gelen 

vatandaş istek, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve cevabın vatandaşa iletilmesini 

sağlamak, 

s)  İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığımız bünyesinde çalışan MUBEP 

Personelinin Puantajlarının hazırlanması ve diğer birimlerden gelen puantajların 

kontrolünde destek sağlamak, 

ş)  Birimin yaptığı işlerle ilgili İş Akış Süreçlerini ve İş akış Şemalarını hazırlamak, 

t) Birimin İş ve işlemleri kolaylaştıracak çalışmalar yapmak, standart formlar oluşturmak, 

u) Birimin günlük işleri hakkında Şef ve Şube Müdürüne bilgi vermek, 

ü)  Birimin görev alanı ile ilgili olarak mevzuat hükümlerinin öngördüğü ve ayrıca Şef, 

Şube Müdürü ile Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak, 

v)  Birimin görevleri ile ilgili kurum içi ve kurum dışı gelen muhtelif evraka yanıt 

verilmesinin takip ve kontrolünü yapmak, 

y)  Birim, verilen görevlerin yerine getirilmesinden ve yetkilerin kullanılmasından Şef, 

Şube Müdürü ve Daire Başkanı ve karşı sorumludur, 

 

            Hizmet Alımı  Özlük ve İzin Birimi görev, yetki ve sorumlulukları; 

            MADDE 11- (1) Hizmet Alımı Özlük ve İzin Biriminin görevleri şunlardır:   

a) Birimlerdeki Mubep personelinin yıllık, mazeret, doğum izni, serbest saman izni,  yurt 

dışı izni, hastalık izni vb. izin evraklarının sistem üzerinden kontrolünü yapmak, hatalı 

olanların veya evrakı eksik olanların tamamlatılarak özlük dosyalarına arşivlenmesini 

yapmak, 

b)  İzin işlemlerine baktığı personelin çalışma belgesini ve personel bilgi formunu 

hazırlamak, 

c) Her ay ücret pusulalarının personel tarafından imzalanmasını ve MUBEP’e 

gönderilmesini sağlamak, 

ç) 6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre harcırah talebi uygun görülen MUBEP 

personelinin geçici görev yolluklarının tahakkuklarını gerçekleştirmek. 

d) 5018 sayılı Kanun uyarınca, birimin aylık, yıllık faaliyet raporlarını Daire  Başkanlığına 

sunulmak üzere İş Güvenliği ve Sivil Savunma Şube Müdürlüğüne teslim etmek,   

hassas görevler, iç kontrol, risk ile ilgili olarak istenen bilgilerin hazırlanarak, Daire 

Başkanlığına sunulmak üzere, Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğüne teslim etmek, 

Bütçe ile ilgili istenen bilgilerin hazırlanarak Daire  Başkanlığına sunulmak üzere İnsan 

Kaynakları Şube Müdürlüğüne teslim etmek. 

e) İdarenin 5 yıllık Stratejik Planı ve Performans programı ile istenen bilgileri hazırlayarak 

Daire Başkanına sunmak, ilgili birimlere göndermek.  

f) Birimin yaptığı işlerle ilgili İş Akış Süreçlerini ve İş akış Şemalarını hazırlamak, 

g)  Birimin İş ve işlemleri kolaylaştıracak çalışmalar yapmak, standart formlar oluşturmak, 

ğ)  Birimin günlük işleri hakkında Şef ve/veya Şube Müdürüne bilgi vermek, 

h) Birimin görev alanı ile ilgili olarak mevzuat hükümlerinin öngördüğü ve ayrıca Şef, 

Şube Müdürü ile  Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak, 

ı) Birimin görevleri ile ilgili kurum içi ve kurum dışı gelen muhtelif evraka yanıt 

verilmesinin takip ve kontrolünü yapmak, 

i)  Birim, verilen görevlerin yerine getirilmesinden ve yetkilerin kullanılmasından Şef, 

Şube Müdürü ve Daire Başkanı ve karşı sorumludur,      
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İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü 

MADDE 12- (1) Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve 5393 sayılı Kanunun 49 

uncu maddesi kapsamında görev yapan memur, daimi işçi - geçici işçi ve sözleşmeli 

personelin mali haklarına esas veri girişlerinin yapılmasını, maaş, ücret, vekâlet ücreti, 

denetçi ücretlerinin tahakkuklarının hazırlanmasını ve ödenmek üzere Strateji 

Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlamak. 

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelin emekli kesenekleri ve kurum 

karşılıklarının tahakkuk işlemlerinin yapılmasını, aylık prim ve hizmet belgelerinin 

tanzim edilmesini, elektronik ortamda ilgili Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirgelerini 

gönderilmesini sağlamak, 

c) 657 sayılı Kanuna tabi iken emekli olan personele Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen 

ve MOSİP sistemi üzerinden kurumumuza bildirilen faturalı alacaklarının ödeme 

emirlerinin hazırlanmasını ve ödenmek üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına 

gönderilmesini sağlamak, 

ç) Ek karşılıkların MOSİP sistemi üzerinden kayıt işlemlerinin yapılmasını ve ödenmesi 

ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak, 

d) Sözleşmeli statüsünde çalıştırılacak olan personelin ilk defa sözleşmeye alınması veya 

sözleşmelerinin yenilenmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak. 

e) Daimi işçi ve geçici işçi statüsünde görev yapan personelin   fazla mesai ücretleri ile 

ilgili puantajların kontrolünün ve tahakkukunun yapılmasını, ödenmek üzere Strateji 

Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlamak, 

f) Daimi işçi ve geçici işçi statüsünde görev yapan personelin ilave tediye tahakkuklarının 

yapılmasını ve ödenmek üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmesini 

sağlamak, 

g) Daimi işçi ve geçici işçi statüsünde çalışan personelin emekliliğe ayrılmaları 

durumunda 4857 sayılı İş Kanununa ve bağlı bulundukları toplu iş 

sözleşmesine istinaden kıdem tazminatı, izin ücretleri ve emekli yolluklarının 

hesaplanmasını, ödenmek üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına 

gönderilmesini sağlamak, 

ğ) Memur ve sözleşmeli personelin sendika üyelikleri ile ilgili işlemlerin ve yetkili sendika 

ile imzalanan sosyal denge tazminatı sözleşmesine istinaden ödemelerinin yapılmasını, 

daimi işçi ve geçici işçi personelin sendika üyelikleri ile ilgili iş ve işlemlerinin ve 4857 

sayılı İş Kanununa göre yetkili sendika ile yapılacak olan toplu iş sözleşmesi 

kapsamındaki tüm işlemlerin yürütülmesi sağlamak,  

h) Memur, daimi işçi-geçici işçi ve sözleşmeli statüsünde çalışan personelin promosyon 

ödeme çizelgesinin anlaşmalı bankaya gönderilmesini sağlamak ve ödeme işlemlerinin 

takibini yapmak,  

ı) Daimi işçi, Geçici işçi ve 5393 Sayılı Kanun’un 49. maddesine göre sözleşmeli 

statüsünde çalışan personelin SGK online sisteminden rapor ve ücretlerinin takibinin 

yapılmasını, mahsup tutarının belirlenerek, o aya ait prime esas icmal toplamları ile 

birlikte Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlamak, 

i) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına ait yıllık bütçenin hazırlanmasını, 

ödeneklerin takip edilmesini ve ihtiyaç doğrultusunda bu ödenekler ile ilgili gerekli 

aktarma yazışmalarının yapılmasını, Daire Başkanlığı bazında koordinesini sağlamak, 

j) Memur, daimi işçi-geçici işçi ve sözleşmeli personelin 6245 sayılı Harcırah Kanununa 

göre geçici görev ve sürekli görev yolluklarının ödeme belgelerinin hazırlanmasını, 

ödeme işlemleri için Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlamak, 

k) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına ait taşınırların kontrol işlemlerinin 

yürütülmesini, Daire Başkanlığı bazında koordinesini sağlamak, 
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l) Memur, daimi işçi-geçici işçi ve sözleşmeli personelin işe başlama,işten ayrılma, ilk 

atama, naklen atama, kurumlar arası atama ve açıktan atama yoluyla göreve başlama ve 

görevden ayrılma, adaylık kaldırma, intibak, terfi, askerlik ve aylıksız izin borçlanma 

vb. tüm iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak, 

m) Memur, daimi işçi-geçici işçi ve sözleşmeli personelin kurum içi ve kurumlar arası 

görevlendirme işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 

n)    Memur, daimi işçi-geçici işçi ve sözleşmeli personelin özlük dosyalarının 

oluşturulması, dosyaların arşivlenmesi ve özlük hakları ile ilgili diğer iş ve işlemlerin 

yapılmasını sağlamak, 

o)    HİTAP, KAYSİS, DETSİS, İYEM ve Otomasyon Sistemlerinde güncel veri girişlerinin 

yapılmasını, DPB ait sisteme kadro cetvelleri ile ilgili veri girişinin yapılmasını 

sağlamak, 

ö) Personelin uyumu ve kendini yenilemesi, kalite yönetimi ve performansını artırması 

hususunda, ilgili mevzuatı takip etmek ve değişiklik durumunda personeli yönlendirmek, 

p) Norm kadro esasları ve kurum ihtiyacı doğrultusunda, dolu/boş işçi ve memur 

kadrolarının iptali, ihdası, unvan, derece ve sınıf değişikliklerinin takiplerinin 

yapılmasını, cetvellerin düzenlemesini ve karar alınmak üzere Yönetim Kurulu 

teklifinin hazırlanmasını sağlamak. Genel Kurul onay sürecini takip etmek, 

r)  Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğine 

göre görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını 

sağlamak, 

s) Geçici işçi pozisyonunda personel çalıştırılabilmesi için gerekli olan vizenin alınması 

hususu ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin hazırlanmasını sağlamak, Genel Kurul onay 

sürecini takip etmek, 

ş) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 1 inci Hukuk Müşavirliği, Daire Başkanlıkları, Uzman 

Tabip, Müdürler, Avukatlar ve Müfettişlerin atama, nakil ve terfi işlemleri, teknik 

personelin, atama ve terfi işlemleri ile sözleşmeli personelin işe alımlarında Yönetim 

Kurulu tekliflerini hazırlanmasını, Atama ile ilgili diğer iş ve işlemlerinin yapılmasını 

sağlamak, 

t) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ile Daire Başkanı ve Yönetim Kurulu 

Üyelerinin izin, rapor ve vekalet onayları ile ilgili işlemlerin hazırlanmasını sağlamak, 

u) Memur, daimi işçi-geçici işçi ve sözleşmeli personelin izin ve rapor ile ilgili iş ve 

işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 

ü) Emeklilik, istifa ve benzeri nedenlerle görevden ayrılacak olan memur, daimi işçi-

geçici işçi ve sözleşmeli personel ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak, 

v) Memur, daimi işçi-geçici işçi ve sözleşmeli personelin pasaport iş ve işlemlerini 

yürütülmesini sağlamak, 

y) Memur, daimi işçi-geçici işçi ve sözleşmeli personelin meslek kodlarının sisteme 

işlenmesini sağlamak,   

z) Haklarında disiplin soruşturması açılmasını gerektiren davranışlarda bulunan memur, 

daimi işçi-geçici işçi ve sözleşmeli personelin disiplin kuruluna sevkinin ve karar 

sonrası uygulanacak iş ve işlemlerin takibinin yapılmasını sağlamak, 

aa) Engelli, eski hükümlü, Sosyal Hizmetler Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu 

kapsamında personel çalıştırma yükümlülüğü çerçevesinde yapılması gereken iş ve 

işlemleri yürütülmesini sağlamak, 

bb) 3628 sayılı Kanun ve bu kanuna göre çıkarılmış olan Mal Bildiriminde bulunulması 

Hakkında Yönetmelik esaslarına göre personelden mal bildirimi alınmasını, 
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denetiminin yapılmasını ve muhafazasını sağlamak, aile durum ve aile yardım 

bildirimleri ile ilgili iş ve işlemleri yapılmasını sağlamak, 

cc) Organizasyon yapısı altında oluşacak değişikliklerin personel modülünde ve ebys 

sisteminde güncellenmesini sağlamak, 

çç) Şube Müdürlüğünün kurum içi ve dışı yazışmalarının yapılmasını, Müdürlüğe ait evrak, 

bilgi ve belgelerin korunmasını ve arşivlenmesini sağlamak, 

dd) 5018 sayılı Kanun uyarınca, birimin aylık, yıllık faaliyet raporlarını Daire  Başkanlığına 

sunulmak üzere İş Güvenliği ve Sivil Savunma Şube Müdürlüğüne teslim etmek,   

İdarenin 5 yıllık Stratejik Planı ve Performans programı ile ilgili istenen bilgileri 

hazırlayarak Daire Başkanına sunmak üzere Hizmet Alımı Personel İşleri Şube 

Müdürlüğüne teslim etmek, İç Kontrol, Risk, Hassas Görevler ile ilgili olarak istenen 

bilgileri hazırlayarak daire başkanlığına sunulmak üzere Yazı İşleri ve Kararlar Şube 

Müdürlüğüne teslim etmek. 

ee) Görev alanı ile ilgili olarak mevzuat hükümlerinin öngördüğü ve ayrıca Daire Başkanı 

tarafından verilen diğer görevlerin yapılmasını sağlamak, 

 

            Memur – Sözleşmeli Personel Şefliği görev, yetki ve sorumlulukları; 

            MADDE 13- (1) Şube Şefliğinin görevleri şunlardır:   

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi 

kapsamında görev yapan memur ve sözleşmeli personelin mali haklarına esas veri 

girişlerinin yapılmasını, maaş, vekâlet ücreti, denetçi ücretlerinin tahakkuklarının 

hazırlanmasını ve ödenmek üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına 

gönderilmesini sağlamak, 

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelin emekli keseneklerinin ve kurum 

karşılıklarının tahakkuk ve takip işlemlerinin yapılmasını, elektronik ortamda ilgili 

Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirgelerinin gönderilmesini sağlamak, 

c) 657 sayılı Kanuna tabi iken emekli olan personele Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen 

ve MOSİP sistemi üzerinden kurumumuza bildirilen faturalı alacaklarının ödeme 

emirlerinin hazırlanmasını ve ödenmek üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına 

gönderilmesini sağlamak, 

ç) Ek karşılıkların MOSİP sistemi üzerinden kayıt işlemlerinin yapılmasını ve ödenmesi 

ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak, 

d) Sözleşmeli statüsünde çalıştırılacak olan personelin ilk defa sözleşmeye alınması veya 

sözleşmelerinin yenilenmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak. 

e) Memur ve sözleşmeli statüsünde çalışan personelin promosyon ödeme çizelgesinin 

anlaşmalı bankaya gönderilmesini sağlamak ve ödeme işlemlerinin takibini yapmak,  

f) Memur ve sözleşmeli personelin sendika üyelikleri ile ilgili işlemlerin ve yetkili sendika 

ile imzalanan sosyal denge tazminatı sözleşmesine istinaden ödemelerinin yapılmasını 

sağlamak, 

g) Memur ve sözleşmeli statüsündeki personele ait yıllık bütçenin hazırlanmasını, 

ödeneklerin takip edilmesini ve ihtiyaç doğrultusunda bu ödenekler ile ilgili gerekli 

aktarma yazışmalarının yapılmasını, Daire Başkanlığı bazında koordinesini sağlamak, 

ğ) Memur ve sözleşmeli personelin 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görev ve 

sürekli görev yolluklarının ödeme belgelerinin hazırlanmasını ve Strateji Geliştirme 

Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlamak, 

h) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına ait taşınırların kayıt işlemlerinin 

yürütülmesini, Daire Başkanlığı bazında koordinesini sağlamak, 

ı) Memur ve sözleşmeli personelin ilk atama, naklen atama, kurumlar arası atama ve 

açıktan atama yoluyla göreve başlama ve görevden ayrılma, adaylık kaldırma, intibak, 
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terfi, askerlik ve aylıksız izin borçlanma vb. tüm iş ve işlemlerini yapılmasını 

sağlamak, 

i) Memur ve sözleşmeli personelin kurum içi ve kurumlar arası görevlendirme 

işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 

j) Memur ve sözleşmeli personelin özlük dosyalarının oluşturulması, dosyaların 

arşivlenmesi ve özlük hakları ile ilgili diğer iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,  

k)  HİTAP, KAYSİS, DETSİS, İYEM ve Otomasyon Sistemlerinde güncel veri 

girişlerinin yapılmasını, DPB ait sisteme kadro cetvelleri ile ilgili veri girişinin 

yapılmasını sağlamak, 

l) Personelin uyumu ve kendini yenilemesi, kalite yönetimi ve performansını artırması 

hususunda, ilgili mevzuatı takip etmek ve değişiklik durumunda personeli yönlendirmek, 

m) Norm kadro esasları ve kurum ihtiyacı doğrultusunda, dolu/boş işçi ve memur 

kadrolarının iptali, ihdası, unvan, derece ve sınıf değişikliklerinin takiplerinin 

yapılmasını, cetvellerin düzenlemesini ve karar alınmak üzere Yönetim Kurulu 

teklifinin hazırlanmasını sağlamak. Genel Kurul onay sürecini takip etmek, 

n) Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğine 

göre görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını 

sağlamak, 

o) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 1 inci Hukuk Müşavirliği, Daire Başkanlıkları, Uzman 

Tabip, Müdürler, Avukatlar ve Müfettişlerin atama, nakil ve terfi işlemleri, teknik 

personelin, atama ve terfi işlemleri ile sözleşmeli personelin işe alımlarında Yönetim 

Kurulu tekliflerini hazırlanmasını, Atama ile ilgili diğer iş ve işlemlerinin yapılmasını 

sağlamak, 

ö) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 

izin, rapor ve vekalet onayları ile ilgili işlemlerinin yapılmasını sağlamak,  

p) Memur ve sözleşmeli personelin izin ve rapor ile ilgili iş ve işlemlerinin yapılmasını 

sağlamak, 

r) Emeklilik, istifa ve benzeri nedenlerle görevden ayrılacak olan memur ve sözleşmeli 

personel ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak. 

s) Memur ve sözleşmeli personelin pasaport iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 

ş) Sözleşmeli personelin meslek kodlarının sisteme işlenmesini sağlamak, 

t) Haklarında disiplin soruşturması açılmasını gerektiren davranışlarda bulunan memur ve 

sözleşmeli personelin disiplin kuruluna sevkinin yapılmasını sağlamak ve karar sonrası 

uygulanacak iş ve işlemlerin takibini yapmak, 

u) Engelli, Sosyal Hizmetler Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında personel 

çalıştırma yükümlülüğü çerçevesinde yapılması gereken iş ve işlemleri yürütülmesini 

sağlamak, 

ü) 3628 sayılı Kanun ve bu kanuna göre çıkarılmış olan Mal Bildiriminde bulunulması 

Hakkında Yönetmelik esaslarına göre personelden mal bildirimi alınmasını, 

denetiminin yapılmasını ve muhafazasını sağlamak, aile durum ve aile yardım 

bildirimleri ile ilgili iş ve işlemleri yapılmasını sağlamak, 

v) Organizasyon yapısı altında oluşacak değişikliklerin personel modülünde ve ebys 

sisteminde güncellenmesini sağlamak, 

y) Şube Müdürlüğünün kurum içi ve dışı yazışmalarının yapılmasını, Müdürlüğe ait evrak, 

bilgi ve belgelerin korunmasını ve arşivlenmesini sağlamak, 

z) 5018 sayılı Kanun uyarınca, birimin aylık, yıllık faaliyet raporu, performans programı 

ve İdarenin 5 yıllık stratejik planı, hassas görevler, iç kontrol, risk vb. iş ve işlemlerinin 

yapılmasını sağlamak. 
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aa) Görev alanı ile ilgili olarak mevzuat hükümlerinin öngördüğü ve ayrıca Daire Başkanı 

ve Şube Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 

           Memur – Sözleşmeli Personel Özlük –Maaş Birimi görev, yetki ve sorumlulukları; 

           MADDE 14- (1) Memur – Sözleşmeli Personel Özlük –Maaş Biriminin görevleri                                         

şunlardır:   

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi 

kapsamında görev yapan memur ve sözleşmeli personelin mali haklarına esas veri 

girişlerini yapmak, maaş, vekâlet ücreti, denetçi ücretlerinin tahakkuklarını hazırlamak 

ve ödenmek üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına göndermek. 

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelin emekli kesenekleri ve kurum 

karşılıklarının tahakkuk ve takip işlemlerini yapmak, elektronik ortamda ilgili Sosyal 

Güvenlik Kurumuna bildirgelerini göndermek, 

c) 657 sayılı Kanuna tabi iken emekli olan personele Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenen 

ve MOSİP sistemi üzerinden kurumumuza bildirilen faturalı alacaklarının ödeme 

emirlerini hazırlamak ve ödenmek üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına 

göndermek, 

ç) Ek karşılıkların MOSİP sistemi üzerinden kayıt işlemlerini yapmak ve ödenmesi ile 

ilgili iş ve işlemlerini yapmak, 

d) Sözleşmeli statüsünde çalıştırılacak olan personelin ilk defa sözleşmeye alınması veya 

sözleşmelerinin yenilenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. 

e) Memur ve sözleşmeli personel statüsünde çalışan personelin promosyon ödeme 

çizelgesini anlaşmalı bankaya göndermek ve ödeme işlemlerinin takibini yapmak,  

f) Memur ve sözleşmeli personelin sendika üyelikleri ile ilgili işlemlerini ve yetkili 

sendika ile imzalanan sosyal denge tazminatı sözleşmesine istinaden ödeme işlemlerini 

yapmak, 

g) Memur ve Sözleşmeli statüsündeki personele ait yıllık bütçeyi hazırlamak, ödenekleri 

takip etmek ve ihtiyaç doğrultusunda bu ödenekler ile ilgili gerekli aktarma 

yazışmalarını yapmak, 

ğ) Memur ve sözleşmeli personelin 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre geçici görev ve 

sürekli görev yolluklarının ödeme belgelerini hazırlamak ve Strateji Geliştirme Dairesi 

Başkanlığına göndermek, 

h) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına ait taşınır kayıt işlemlerini yapmak, 

ı) Memur ve sözleşmeli personelin ilk atama, naklen atama, kurumlar arası atama ve 

açıktan atama yoluyla göreve başlama ve görevden ayrılma, adaylık kaldırma, intibak, 

terfi, askerlik ve aylıksız izin borçlanma vb. tüm iş ve işlemlerini yapmak,  

i) Memur ve sözleşmeli personelin kurum içi ve kurumlar arası görevlendirme 

işlemlerini yapmak, 

j) Memur ve sözleşmeli personelin özlük dosyalarının oluşturulması, dosyaların 

arşivlenmesi ile özlük hakları ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak, 

k)   HİTAP, KAYSİS, DETSİS, İYEM ve Otomasyon Sistemlerinde güncel veri girişlerini 

yapmak, DPB ait sisteme kadro cetvelleri ile ilgili veri girişinin yapmak, 

l) Norm kadro esasları ve kurum ihtiyacı doğrultusunda, dolu/boş memur kadrolarının 

iptali, ihdası, unvan, derece ve sınıf değişikliklerinin takiplerini yapmak, cetvelleri 

düzenlemek ve karar alınmak üzere Yönetim Kurulu teklifini hazırlamak, 

m) Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliğine 

göre görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,   

n) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 1 inci Hukuk Müşavirliği, Daire Başkanlıkları, Uzman 

Tabip, Müdürler, Avukatlar ve Müfettişlerin atama, nakil ve terfi işlemleri, teknik 
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personelin, atama ve terfi işlemleri ile sözleşmeli personelin işe alımlarında Yönetim 

Kurulu tekliflerini hazırlamak, Atama ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak, 

o) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 

izin, rapor ve vekalet onayları ile ilgili işlemlerini yapmak, 

ö) Memur ve sözleşmeli personelin izin ve rapor ile ilgili iş ve işlemlerini yapmak, 

p) Emeklilik, istifa ve benzeri nedenlerle görevden ayrılacak olan memur ve sözleşmeli 

personel ile ilgili iş ve işlemleri yapmak. 

r) Memur ve sözleşmeli personelin pasaport iş ve işlemlerini yapmak, 

s) Sözleşmeli personelin meslek kodlarını sisteme işlemek, 

ş) Haklarında disiplin soruşturması açılmasını gerektiren davranışlarda bulunan memur ve 

sözleşmeli personelin disiplin kuruluna sevki ve karar sonrası uygulanacak iş ve 

işlemleri yapmak, 

t) Engelli, Sosyal Hizmetler Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında personel 

çalıştırma yükümlülüğü çerçevesinde yapılması gereken iş ve işlemleri yapmak, 

u) 3628 sayılı Kanun ve bu kanuna göre çıkarılmış olan Mal Bildiriminde bulunulması 

Hakkında Yönetmelik esaslarına göre personelden mal bildirimi almak, denetimini 

yapmak ve muhafazasını sağlamak, aile durum ve aile yardım bildirimleri ile ilgili iş ve 

işlemleri yapmak, 

ü) Organizasyon yapısı altında oluşacak değişiklikleri personel modülünde ve ebys 

sisteminde güncellemek, 

v) Şube Müdürlüğünün kurum içi ve dışı yazışmalarını yapmak, Müdürlüğe ait evrak, bilgi 

ve belgeleri arşivlemek, 

y) 5018 sayılı Kanun uyarınca, birimin aylık, yıllık faaliyet raporu, performans programı 

ve İdarenin 5 yıllık stratejik planı, hassas görevler, iç kontrol, risk vb. iş ve işlemlerini 

yapmak, 

z)   Görev alanı ile ilgili olarak mevzuat hükümlerinin öngördüğü ve ayrıca Daire Başkanı,     

Şube Müdürü, Şef tarafından verilen diğer görevleri yapmak 

 

İşçi Personel Şefliği görev, yetki ve sorumlulukları; 

            MADDE 15- (1) İşçi Personel Şefliğinin  görevleri şunlardır:   

a) 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında görev yapan daimi işçi ve geçici işçi personelin mali 

haklarına esas veri girişlerinin yapılmasını, maaş ve ücret tahakkuklarının 

hazırlanmasını ve ödenmek üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına 

gönderilmesini sağlamak, 

b) Daimi işçi ve Geçici işçi statüsünde görev yapan personelin   fazla mesai ücretleri ile 

ilgili puantajlarının kontrolü ve tahakkukunun yapılmasını, ödenmek üzere Strateji 

Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlamak, 

c) Daimi işçi ve Geçici işçi statüsünde görev yapan personelin ilave tediye tahakkuklarının 

yapılmasını ve ödenmek üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmesini 

sağlamak, 

ç) Daimi işçi ve Geçici işçi statüsünde çalışan personelin emekliliğe ayrılmaları 

durumunda 4857 sayılı İş Kanununa ve bağlı bulundukları toplu iş 

sözleşmesine istinaden kıdem tazminatı, izin ücretleri ve emekli yolluklarının ödeme 

belgelerinin hazırlanmasını, ödenmek üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına 

gönderilmesini sağlamak, 

d) Daimi işçi ve geçici işçi statüsünde çalışan personelin sendika üyelikleri ile ilgili iş ve 

işlemlerinin ve 4857 sayılı İş Kanununa göre yetkili sendika ile yapılacak olan toplu iş 

sözleşmesi kapsamındaki tüm işlemlerin yürütülmesi sağlamak, 
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e) Daimi işçi ve Geçici işçi statüsünde çalışan personelin promosyon ödeme çizelgesinin 

anlaşmalı bankaya gönderilmesini sağlamak ve ödeme işlemlerinin takibini yapmak,  

f) Daimi işçi, Geçici işçi ve 5393 Sayılı Kanun’un 49. maddesine göre sözleşmeli 

statüsünde çalışan personelin SGK online sisteminden rapor ve ücretlerinin takibinin 

yapılmasını, mahsup tutarını belirlenerek, o aya ait prime esas icmal toplamları ile 

birlikte Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlamak, 

g) Daimi işçi ve Geçici işçi statüsündeki personele ait yıllık bütçenin hazırlanmasını, 

ödeneklerin takip edilmesini ve ihtiyaç doğrultusunda bu ödenekler ile ilgili gerekli 

aktarma yazışmalarının yapılmasını, Daire Başkanlığı bazında koordinesini sağlamak, 

ğ) Daimi işçi ve Geçici işçi statüsünde çalışan personelin 6245 sayılı Harcırah Kanununa 

göre geçici görev ve sürekli görev yolluklarının ödeme belgelerinin hazırlanmasını ve 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmesini sağlamak, 

h) Daimi işçi ve Geçici işçi statüsünde çalışan personelin işe başlama ve işten ayrılma, 

askerlik ve ücretsiz izin, borçlanma vb. tüm iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak,  

ı) Daimi işçi ve Geçici işçi statüsünde çalışan personelin kurum içi ve kurumlar arası 

görevlendirme işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 

i) Daimi işçi ve Geçici işçi statüsünde çalışan personelin özlük dosyalarının oluşturulması, 

dosyaların arşivlenmesi ve özlük hakları ile ilgili diğer iş ve işlemlerini yürütülmesini 

sağlamak, 

j) Daimi işçi ve Geçici işçi statüsünde çalışan personelin Otomasyon Sisteminde 

bilgilerinin güncellemesini sağlamak, 

k) Personelin uyumu ve kendini yenilemesi, kalite yönetimi ve performansını artırması 

hususunda, ilgili mevzuatı takip etmek ve değişiklik durumunda personeli yönlendirmek, 

l) Geçici işçi pozisyonunda personel çalıştırılabilmesi için gerekli olan vizenin alınması 

hususu ile ilgili Yönetim Kurulu teklifini hazırlanmasını sağlamak, Genel Kurul onay 

sürecini takip etmek, 

m) Daimi işçi ve Geçici işçi statüsünde çalışan personelin izin ve rapor ile ilgili iş ve 

işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 

n) Emeklilik, istifa ve benzeri nedenlerle görevden ayrılacak olan Daimi işçi ve Geçici işçi 

statüsünde çalışan personelin iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 

o) Daimi işçi ve Geçici işçi statüsünde çalışan personelin pasaport iş ve işlemlerinin 

yapılmasını sağlamak,  

ö) Daimi işçi ve Geçici işçi statüsünde çalışan personelin meslek kodlarının sisteme 

işlenmesini sağlamak, 

p) Haklarında disiplin soruşturması açılmasını gerektiren davranışlarda bulunan Daimi işçi 

ve Geçici işçi statüsünde çalışan personelin disiplin kuruluna sevkini gerçekleştirmek 

ve karar sonrası uygulanacak iş ve işlemlerin takibini yapmak, 

r) Engelli ve eski hükümlü personel çalıştırma yükümlülüğü çerçevesinde yapılması 

gereken iş ve işlemleri yürütmek, 

s) Daimi işçi ve Geçici işçi statüsünde çalışan personelin aile durum ve aile yardım 

bildirimleri ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak, 

ş) Organizasyon yapısı altında oluşacak değişikliklerin personel modülünde ve ebys 

sisteminde güncellenmesini sağlamak, 

t) Şube Müdürlüğünün kurum içi ve dışı yazışmalarının yapılmasını, Müdürlüğe ait evrak, 

bilgi ve belgelerin korunmasını ve arşivlenmesini sağlamak, 

u) 5018 sayılı Kanun uyarınca, birimin aylık, yıllık faaliyet raporu, performans programı 

ve İdarenin 5 yıllık stratejik planı, hassas görevler, iç kontrol, risk vb. iş ve işlemlerinin 

yapılmasını sağlamak. 
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ü) Görev alanı ile ilgili olarak mevzuat hükümlerinin öngördüğü ve ayrıca Daire Başkanı 

ve Şube Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

                                

             İşçi Personel Özlük –Maaş Birimi görev, yetki ve sorumlulukları; 

             MADDE 16- (1) İşçi Personel Özlük –Maaş Biriminin görevleri şunlardır: 

a) 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında görev yapan daimi işçi ve geçici işçi personelin mali 

haklarına esas veri girişlerini yapmak maaş ve ücret tahakkuklarını hazırlamak ve 

ödenmek üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına göndermek, 

b) Daimi işçi ve Geçici işçi statüsünde görev yapan personelin   fazla mesai ücretleri ile 

ilgili puantajların kontrolünü ve tahakkukunu yapmak, ödenmek üzere Strateji 

Geliştirme Dairesi Başkanlığına göndermek, 

c) Daimi işçi ve Geçici işçi statüsünde görev yapan personelin ilave tediye tahakkuklarını 

yapmak ve ödenmek üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına göndermek. 

ç) Daimi işçi ve Geçici işçi statüsünde çalışan personelin emekliliğe ayrılmaları 

durumunda 4857 sayılı İş Kanununa ve bağlı bulundukları toplu iş 

sözleşmesine istinaden kıdem tazminatı, izin ücretleri ve emekli yolluklarını 

hesaplamak, ödenmek üzere Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına göndermek, 

d) Daimi işçi ve geçici işçi statüsünde çalışan personelin sendika üyelikleri ile ilgili iş ve 

işlemlerini yapmak, 

e) 4857 sayılı İş Kanununa göre yapılacak olan toplu iş sözleşmesi sürecindeki iş ve 

işlemleri yapmak, 

f) Daimi işçi ve Geçici işçi statüsünde çalışan personelin promosyon ödeme çizelgesini 

anlaşmalı bankaya göndermek, 

g) Daimi işçi, Geçici işçi ve 5393 Sayılı Kanun’un 49. maddesine göre sözleşmeli 

statüsünde çalışan personelin SGK online sisteminden rapor ve ücretlerinin takibini 

yapmak, mahsup tutarını belirlemek, o aya ait prime esas icmal toplamları ile birlikte 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına göndermek, 

ğ) Daimi işçi ve Geçici işçi statüsündeki personele ait yıllık bütçeyi hazırlamak, ödenekleri 

takip etmek ve ihtiyaç doğrultusunda bu ödenekler ile ilgili gerekli aktarma 

yazışmalarını yapmak, 

h) Daimi işçi ve Geçici işçi statüsünde çalışan personelin 6245 sayılı Harcırah Kanununa 

göre geçici görev ve sürekli görev yolluklarının ödeme belgelerini hazırlamak ve 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına göndermek, 

ı) Daimi işçi ve Geçici işçi statüsünde çalışan personelin işe başlama ve işten ayrılma, 

askerlik ve ücretsiz izin, borçlanma vb. tüm iş ve işlemlerini yapmak, 

i) Daimi işçi ve Geçici işçi statüsünde çalışan personelin kurum içi ve kurumlar arası 

görevlendirme işlemlerini yapmak, 

j) Daimi işçi ve Geçici işçi statüsünde çalışan personelin özlük dosyalarının oluşturulması, 

dosyaların arşivlenmesi ve özlük hakları ile ilgili diğer iş ve işlemleri yapmak, 

k) Daimi işçi ve Geçici işçi statüsünde çalışan personelin Otomasyon Sisteminde 

bilgilerini güncellemek, 

l) Geçici işçi pozisyonunda personel çalıştırılabilmesi için gerekli olan vizenin alınması 

hususu ile ilgili Yönetim Kurulu teklifini hazırlamak, 

m) Daimi işçi ve Geçici işçi statüsünde çalışan personelin izin ve rapor ile ilgili iş ve 

işlemlerini yapmak, 

n) Emeklilik, istifa ve benzeri nedenlerle görevden ayrılacak olan Daimi işçi ve Geçici işçi 

statüsünde çalışan personelin iş ve işlemleri yapmak. 

o) Daimi işçi ve Geçici işçi statüsünde çalışan personelin pasaport iş ve işlemlerini 

yapmak,  
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ö) Daimi işçi ve Geçici işçi statüsünde çalışan personelin meslek kodlarını sisteme 

işlemek, 

p) Haklarında disiplin soruşturması açılmasını gerektiren davranışlarda bulunan Daimi işçi 

ve Geçici işçi statüsünde çalışan personelin disiplin kuruluna sevk ve karar sonrası 

uygulanacak iş ve işlemleri yapmak, 

r) Engelli ve eski hükümlü personel çalıştırma yükümlülüğü çerçevesinde yapılması 

gereken iş ve işlemleri yapmak, 

s) Daimi işçi ve Geçici işçi statüsünde çalışan personelin aile durum ve aile yardım 

bildirimleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, 

ş) Organizasyon yapısı altında oluşacak değişiklikleri personel modülünde ve ebys 

sisteminde güncellemek, 

t) Şube Müdürlüğünün kurum içi ve dışı yazışmalarını yapmak, Müdürlüğe ait evrak, bilgi 

ve belgeleri arşivlemek, 

u) 5018 sayılı Kanun uyarınca, birimin aylık, yıllık faaliyet raporu, performans programı 

ve İdarenin 5 yıllık stratejik planı, hassas görevler, iç kontrol, risk vb. iş ve işlemlerini 

yapmak, 

ü) Görev alanı ile ilgili olarak mevzuat hükümlerinin öngördüğü ve ayrıca Daire Başkanı, 

Şube Müdürü, Şef tarafından verilen diğer görevleri yapmak 

        

   Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü 

   MADDE 17- (1) Şube müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Genel Kurulda görüşülecek konuların gündeme işlenmesi ve gündemin Genel Kurul 

üyeleri ile kamuoyuna duyurulmasını sağlamak, 

b) Genel Kurul kararlarının tutanaklara uygun olarak yazılıp, kontrol edilerek Genel Kurul 

Başkanı ve Genel Kurul Kâtip üyelerine imzalatılmasını sağlamak, 

c) Kesinleşen Genel Kurul kararlarının, yürürlüğe girmek üzere Mülki İdare Amirine 

gönderilmesini ve uygulanmak üzere ilgili birimlere dağıtımını sağlamak, 

ç) Genel Kurulda yapılan görüşmelerin yazılı metinlerle tutanak haline getirilmesini 

sağlamak, 

d) Kesinleşen Genel Kurul kararlarının ve karar özetlerinin usulüne uygun olarak ilan 

edilmesini sağlamak, 

e) Genel Kurulca alınan kararların, bu kararlara ilişkin varsa Komisyon Raporlarının ve 

toplantı tutanaklarının ıslak imzalı asıl nüshalarının ekleri ile birlikte arşivlenmesini 

sağlamak, 

f) Genel Kuruldan Komisyonlara havale edilen konuların, komisyonlardaki seyrinin takip 

edilmesini, komisyonlarda görüşmeleri tamamlanan konuların raporlarının 

yazdırılmasını, imzalattırılmasını ve Genel Kurula sunulmasını sağlamak, 

g) Genel Kurulun toplantısından önce yoklama cetvelinin Genel Kurul Başkanına teslim 

edilmesini ve Genel Kurul üyelerinin Genel Kurula devamlarını belirlemek üzere Genel 

Kurul Başkanlığınca tutulan yoklama cetvellerinin muhafazasının gerçekleştirilmesini 

sağlamak, 

ğ) 2560 sayılı Kanununun 9 uncu maddesi gereğince, Genel Müdürlük Makamı tarafından 

Yönetim Kurulu gündemine girmek üzere havale edilen evrakları, düzenli bir şekilde 

Yönetim Kurulu Gündemine işlenmesini sağlamak, 

h) Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere, diğer birimlerden Genel Müdürlük Makamı 

havalesi ile gönderilmiş olan evrakların ön kontrollerini yaptırmak, eksiklikleri varsa 

ilgili birimine bildirilmesini sağlamak, 

ı) Yönetim Kurulu toplantı gündemini oluşturmak ve toplantıdan önce Yönetim Kurulu 

üyelerini bilgilendirmek, 
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i) Yönetim Kurulu kararlarının kanuni dayanakları ve gerekçeleri ile anlaşılır bir şekilde 

yazılarak, Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunmak, 

j) Yönetim Kurulunda alınan kararların, numara sırasına göre karar defterine işlenmesini 

ve Yönetim Kurulu üyelerine imzalatılmasını sağlamak, 

k) Yönetim Kurulu kararlarının ihtiyaca göre çoğaltılıp, “Aslı Gibidir.” kaşesi basılıp 

onaylanmış şekilde, gereği için ilgili birimlerine gönderilmesini sağlamak, 

l) Yönetim Kurulu Kararlarını müdürlük arşivinde muhafaza edilmesini ve talep edilmesi 

durumunda ilgililere arşiv evrakı olarak sunulmasını sağlamak, 

m) MUSKİ kamu tüzel kişiliği adına fiziki olarak ulaşan evrakların incelenerek teslim 

alınması, elektronik ortamda kaydı ile iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak,  

n) MUSKİ kamu tüzel kişiliği adına gelen ve elektronik ortamda kayda giren evrakların, 

birimlere teslim edilmesi iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 

o) MUSKİ kamu tüzel kişiliği adına Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yolu ile gelen evrakın 

ilgili birimlere elektronik ortamda gönderilmesini sağlamak, KEP yolu ile gidecek 

evrakın ilgili kurum, kuruluş ve kişilere elektronik ortamda gönderilmesini sağlamak, 

ö) MUSKİ birimlerince Elektronik Belge Yönetim Sistemi ortamında veya ıslak imzalı 

olarak hazırlanarak muhataplarına gidecek evrakın zimmet, posta veya diğer usullerle 

gönderilmesi işlemlerini sağlamak,   

p) MUSKİ birimlerince işlem yapılarak postalanması veya elden teslim edilmesi gereken 

evrakların ilgili yerlerine PTT kanalıyla gönderilmesi veya zimmet karşılığı teslim 

edilmesiyle ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak, 

r) MUSKİ kamu tüzel kişiliği adına gelen “ücreti ödenmiş” koli evrakı teslim alma ve ilgili 

birimlerine teslim edilmesiyle ilgili iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 

s) İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü koordinesinde  yürütülen KAYSİS, İYEM, DETSİS 

Sistemi kapsamında iş ve işlemlerin yapılması için gerekli bilgi ve belgeleri   zamanında 

bildirmek ve yapılmasını takip etmek.  

ş) Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe uygun iş ve işlemlerin yürütülmesini 

sağlamak, 

t) Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) gelen vatandaş istek, talep ve 

şikayetlerinin ilgili birimlere sistem üzerinden gönderilmesini sağlamak ve yasal süre 

içerisinde sistemden cevaplandırılmasının takibini yapmak, 

u) info@muski.gov.tr ve web@muski.gov.tr adresleri üzerinden gelen vatandaş istek, talep 

ve şikayetlerinin değerlendirilmesi için ilgili birimlere gönderilmesi ve ilgili birimlerden 

gelen cevabın vatandaşa iletilmesini sağlamak, 

ü) Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından gönderilen istek, talep ve şikayet 

başvurularının ilgili birimler tarafından yasal süre içerisinde cevaplandırılmasının 

takibini yapmak, 

v) 5018 sayılı Kanun uyarınca, birimin aylık, yıllık faaliyet raporlarını Daire  Başkanlığına 

sunulmak üzere İş Güvenliği ve Sivil Savunma Şube Müdürlüğüne teslim etmek,   

İdarenin 5 yıllık Stratejik Planı ve Performans programı ile ilgili istenen bilgileri 

hazırlayarak Daire Başkanına sunmak üzere Hizmet Alımı Personel İşleri Şube 

Müdürlüğüne teslim etmek, Bütçe ile ilgili istenen bilgilerin hazırlanarak Daire  

Başkanlığına sunulmak üzere İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne teslim etmek.  

y) Hassas görevler, iç kontrol, risk ile ilgili olarak istenen bilgileri hazırlayarak, Daire 

Başkanlığına sunmak, ilgili birimlere göndermek. 

z) Görev alanı ile ilgili olarak mevzuat hükümlerinin öngördüğü ve ayrıca Daire Başkanı 

tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
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            Yazı İşleri ve Kararlar Şube Şefliği  görev, yetki ve sorumlulukları; 

            MADDE 18- (1) Yazı İşleri ve Kararlar Şube Şefliğinin görevleri şunlardır: 

a) Genel Kurulda görüşülecek konuların gündeme işlenmesi ve gündemin Genel Kurul 

üyeleri ile kamuoyuna duyurulması işlerinin takip ve koordinasyonunu sağlamak, 

b) Genel Kurul kararlarının tutanaklara uygun olarak yazılıp, kontrol edilerek Genel Kurul 

Başkanı ve Genel Kurul Kâtip üyelerine imzalatılması işlerinin takip ve 

koordinasyonunu sağlamak, 

c) Kesinleşen Genel Kurul kararlarının, yürürlüğe girmek üzere Mülki İdare Amirine 

gönderilmesini ve uygulanmak üzere ilgili birimlere dağıtımı işlerinin takip ve 

koordinasyonunu sağlamak, 

ç) Genel Kurulda yapılan görüşmelerin yazılı metinlerle tutanak haline getirilmesi işlerinin 

takip ve koordinasyonunu sağlamak, 

d) Kesinleşen Genel Kurul kararlarının ve karar özetlerinin usulüne uygun olarak ilan 

edilmesi işlerinin takip ve koordinasyonunu sağlamak, 

e) Genel Kurulca alınan kararların, bu kararlara ilişkin varsa Komisyon Raporlarının ve 

toplantı tutanaklarının ıslak imzalı asıl nüshalarının ekleri ile birlikte arşivlenmesi 

işlerinin takip ve koordinasyonunu sağlamak, 

f) Genel Kuruldan Komisyonlara havale edilen konuların, komisyonlardaki seyrinin takip 

edilmesini, komisyonlarda görüşmeleri tamamlanan konuların raporlarının 

yazdırılmasını, imzalattırılmasını ve Genel Kurula sunulması işlerinin takip ve 

koordinasyonunu sağlamak, 

g) Genel Kurulun toplantısından önce yoklama cetvelinin Genel Kurul Başkanına teslim 

edilmesini ve Genel Kurul üyelerinin Genel Kurula devamlarını belirlemek üzere Genel 

Kurul Başkanlığınca tutulan yoklama cetvellerinin muhafazasının gerçekleştirilmesi 

işlerinin takip ve koordinasyonunu sağlamak, 

ğ) 2560 sayılı Kanununun 9 uncu maddesi gereğince, Genel Müdürlük Makamı tarafından 

Yönetim Kurulu gündemine girmek üzere havale edilen evrakları, düzenli bir şekilde 

Yönetim Kurulu Gündemine işlenmesi işlerinin takip ve koordinasyonunu sağlamak, 

h) Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere, diğer birimlerden Genel Müdürlük Makamı 

havalesi ile gönderilmiş olan evrakların ön kontrollerini yaptırmak, eksiklikleri varsa 

ilgili birimine bildirilmesi işlerinin takip ve koordinasyonunu sağlamak, 

ı) Yönetim Kurulu toplantı gündemini oluşturulması ve toplantıdan önce Yönetim Kurulu 

üyelerinin bilgilendirilmesi işlerinin takip ve koordinasyonunu sağlamak, 

i) Yönetim Kurulu kararlarının kanuni dayanakları ve gerekçeleri ile anlaşılır bir şekilde 

yazılarak, Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulması işlerinin takip ve 

koordinasyonunu sağlamak, 

j) Yönetim Kurulunda alınan kararların, numara sırasına göre karar defterine işlenmesi ve 

Yönetim Kurulu üyelerine imzalatılması işlerinin takip ve koordinasyonunu sağlamak, 

k) Yönetim Kurulu kararlarının ihtiyaca göre çoğaltılıp, “Aslı Gibidir.” kaşesi basılıp 

onaylanmış şekilde, gereği için ilgili birimlerine gönderilmesi işlerinin takip ve 

koordinasyonunu sağlamak, 

l) Yönetim Kurulu Kararlarını müdürlük arşivinde muhafaza edilmesini ve talep edilmesi 

durumunda ilgililere arşiv evrakı olarak sunulması işlerini takip ve koordinasyonunu 

sağlamak, 

m) MUSKİ kamu tüzel kişiliği adına fiziki olarak ulaşan evrakların incelenerek teslim 

alınması, elektronik ortamda kaydı ile ilgili işlerin takip ve koordinasyonunu sağlamak,  

n) MUSKİ kamu tüzel kişiliği adına gelen ve elektronik ortamda kayda giren evrakların, 

birimlere teslim edilmesi işlerinin takip ve koordinasyonunu sağlamak, 
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o) MUSKİ kamu tüzel kişiliği adına Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yolu ile gelen evrakın 

ilgili birimlere elektronik ortamda gönderilmesini sağlamak, KEP yolu ile gidecek 

evrakın ilgili kurum, kuruluş ve kişilere elektronik ortamda göndermek, 

ö) MUSKİ birimlerince Elektronik Belge Yönetim Sistemi ortamında veya ıslak imzalı 

olarak hazırlanarak muhataplarına gidecek evrakın zimmet, posta veya diğer usullerle 

gönderilmesi işlemlerinin takip ve koordinasyonunu sağlamak, 

p) MUSKİ birimlerince işlem yapılarak postalanması veya elden teslim edilmesi gereken 

evrakların ilgili yerlerine PTT kanalıyla gönderilmesi veya zimmet karşılığı teslim 

edilmesiyle ilgili iş ve işlemlerin takip ve koordinasyonunu sağlamak 

r) MUSKİ kamu tüzel kişiliği adına gelen “ücreti ödenmiş” koli evrakı teslim alma ve ilgili 

birimlerine teslim edilmesiyle ilgili iş ve işlemlerin takip ve koordinasyonunu sağlamak, 

s) İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü koordinesinde  yürütülen KAYSİS, İYEM, DETSİS 

Sistemi kapsamında iş ve işlemlerin yapılması için gerekli bilgi ve belgeleri   zamanında 

bildirmek ve yapılmasını takip etmek.  

ş) Arşiv işlemlerinin, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yürütülmesi 

işlerinin  takip ve koordinasyonunu sağlamak 

t) Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) gelen vatandaş istek, talep ve 

şikayetlerinin ilgili birimlere sistem üzerinden gönderilmesi ve yasal süre içerisinde 

sistemden cevaplandırılması işlerinin takip ve koordinasyonunu sağlamak 

u) info@muski.gov.tr, web@muski.gov.tr  ile  mugla@icişleri.gov.tr (Açık Kapı) adresleri 

üzerinden gelen vatandaş istek, talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesi için ilgili 

birimlere gönderilmesi ve ilgili birimlerden gelen cevabın vatandaşa iletilmesi işlerinin 

takip ve koordinasyonunu sağlamak 

ü) Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından gönderilen istek, talep ve şikayet 

başvurularının ilgili birimler tarafından yasal süre içerisinde cevaplandırılması işlerinin 

takip ve koordinasyonunu sağlamak 

v) 5018 sayılı Kanun uyarınca, birimin aylık, yıllık faaliyet raporlarını Daire  Başkanlığına 

sunulmak üzere İş Güvenliği ve Sivil Savunma Şube Müdürlüğüne teslim etmek,   

İdarenin 5 yıllık Stratejik Planı ve Performans programı ile ilgili istenen bilgileri 

hazırlayarak Daire Başkanına sunmak üzere Hizmet Alımı Personel İşleri Şube 

Müdürlüğüne teslim etmek, Bütçe ile ilgili istenen bilgileri İnsan Kaynakları Şube 

Müdürlüğüne teslim etmek,  

y) Hassas görevler, iç kontrol, risk ile ilgili olarak istenen bilgileri hazırlayarak, Daire 

Başkanlığına sunmak, ilgili birimlere göndermek. 

z) PTT, KEP ve diğer ödeme işlemlerini yapmak, 

aa) Doğrudan temin yolu ile gerekli alımları yapmak, 

bb) Mesaiye riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli kullanmak, çalışma 

arkadaşlarıyla uyumlu olmak, kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymak, 

cc) Mevzuat çerçevesinde, bağlı olduğu Şube Müdürü ve Daire Başkanı tarafından verilen 

diğer görevleri yapmak, 

 

Evrak Kayıt Birimi görev, yetki ve sorumlulukları; 

MADDE 19- (1) Evrak Kayıt Biriminin görevleri şunlardır: 

a)  MUSKİ Kamu tüzel kişiliği adına PTT kanalıyla, faks yoluyla veya elden ulaşan 

evrakların incelenerek teslim alınması, elektronik ortamda kaydı, iş ve işlemlerini 

yapmak, 

b) MUSKİ kamu tüzel kişiliği adına gelen ve elektronik ortamda kayda giren evrakların, 

birimlere teslim edilmesi iş ve işlemlerini yapmak, 

mailto:info@muski.gov.tr
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c) MUSKİ birimlerince işlem yapılarak postalanması veya elden teslim edilmesi gereken 

evrakların ilgili yerlerine PTT kanalıyla gönderilmesi veya zimmet karşılığı teslim 

edilmesiyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,  

ç) MUSKİ kamu tüzel kişiliği adına gelen “ücreti ödenmiş” koli evrakı teslim alma ve ilgili 

birimlerine teslim edilmesiyle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek, 

d) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca, birimin İç kontrol, yıllık 

faaliyet raporu, performans programı ve İdarenin 5 yıllık stratejik plan çalışması ile ilgili 

olarak istenen bilgileri hazırlamak, 

e) İade gelen postaların ilgili Birimlere teslim edilmesini sağlamak, 

f) PDKS takibini yapmak, 

g) Mesaiye riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli kullanmak, çalışma 

arkadaşlarıyla uyumlu olmak, kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymak, 

ğ) Mevzuat çerçevesinde, bağlı olduğu Şube Şefi, Şube Müdürü ve Daire Başkanı 

tarafından verilen diğer görevleri yapmak, 

h)  Süresi geçen evrak raporlarını haftalık olarak kontrol etmek,  cevap verme süresi 

geçmiş evrakları tespit ederek ilgili Daire Başkanlıklarına bildirmek. 

 

Kararlar Birimi görev, yetki ve sorumlulukları; 

MADDE 20- (1) Kararlar Biriminin görevleri şunlardır: 

a) Genel Kurulda görüşülecek konuların Gündeme işlenmesi ve Gündemin Genel Kurul 

Üyeleri ile kamuoyuna duyurmak, 

b) Genel Kurul kararlarının tutanaklara uygun olarak yazılıp, kontrol edilerek Genel Kurul 

Başkanı ve Genel Kurul Katip Üyelerine imzalatmak, 

c) Kesinleşen Genel Kurul Kararlarının, yürürlüğe girmek üzere Mülki İdare Amirine 

gönderilmesini ve uygulanmak üzere ilgili birimlere dağıtımını yapmak,  

ç) Genel Kurulda yapılan görüşmelerin yazılı metinlerle tutanak haline getirmek,  

d) Kesinleşen Genel Kurul kararlarının ve karar özetlerinin usulüne uygun olarak ilan 

ettirmek, 

e) Genel Kurulca alınan Kararların, bu Kararlara ilişkin varsa Komisyon Raporlarının ve 

toplantı tutanaklarının ıslak imzalı asıl nüshalarının ekleri ile birlikte arşivlemek, 

f) Genel Kuruldan Komisyonlara havale edilen konuların, Komisyonlardaki seyrinin takip 

edilmesi, Komisyonlarda görüşmeleri tamamlanan konuların raporlarının yazılarak 

imzalattırılması ve Genel Kurula sunulması iş ve işlemlerini yapmak, 

g) Genel Kurulun toplantısından önce yoklama cetvelinin Genel Kurul Başkanına teslim 

edilmesi ve Genel Kurul Üyelerinin Genel Kurula devamlarını belirlemek üzere Genel 

Kurul Başkanlığınca tutulan yoklama cetvellerinin muhafazasını yapmak,   

ğ) 2560 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince, Genel Müdürlük Makamı tarafından 

Yönetim Kurulu gündemine girmek üzere havale edilen evrakları, düzenli bir şekilde 

Yönetim Kurulu Gündemine işlemek, 

h) Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere, diğer birimlerden Genel Müdürlük Makamı 

havalesi ile gönderilmiş olan evrakların ön kontrollerini yapmak, eksiklikleri varsa ilgili 

birimine bildirmek, 

ı) Yönetim Kurulu toplantı gündeminin oluşturulmasını ve toplantıdan önce Yönetim 

Kurulu üyeleri ile ilgili birimlere iletmek, 

i) Yönetim Kurulu Kararlarının kanuni dayanakları ve gerekçeleri ile anlaşılır bir şekilde 

yazılarak, Yönetim Kurulu üyelerine imzalatmak, 

j) Yönetim Kurulunda alınan kararların, numara sırasına göre karar defterine işlemek ve 

Yönetim Kurulu üyelerine imzalatmak, 

k) Yönetim Kurulu Kararlarının ihtiyaca göre çoğaltılıp, “Aslı Gibidir.” kaşesi basılıp 

onaylanmış şekilde, gereği için ilgili birimlerine göndermek, 
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l) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca, birimin yıllık faaliyet 

raporu, performans programı ve İdarenin 5 yıllık stratejik plan çalışması ile ilgili olarak 

istenen bilgileri hazırlamak, 

m) Günlük posta gönderim listelerini, takibini yapmak üzere ilgililerine mail ile bildirmek, 

n) Daire Başkanının sekretarya işlemlerini yürütmek, 

o) Mesaiye riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli kullanmak, çalışma 

arkadaşlarıyla uyumlu olmak, kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymak, 

ö) Mevzuat çerçevesinde, bağlı olduğu Şube Şefi, Şube Müdürü ve Daire Başkanı 

tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 

İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi görev, yetki ve sorumlulukları; 

MADDE 21- (1) İletişim ve Halkla İlişkiler  Biriminin görevleri şunlardır: 

a) Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) gelen vatandaş istek, talep ve 

şikayetlerinin ilgili birimlere sistem üzerinden gönderilmesini sağlamak ve yasal süre 

içerisinde sistemden cevaplandırılmasının takibini yapmak, 

b) info@muski.gov.tr , web@muski.gov.tr ile mugla@icişleri.gov.tr (Açık Kapı)  adresleri 

üzerinden gelen vatandaş istek, talep ve şikayetlerinin değerlendirilmesi için ilgili 

birimlere gönderilmesi ve ilgili birimlerden gelen cevabın vatandaşa iletilmesini 

sağlamak, 

c) Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından gönderilen istek, talep ve şikayet 

başvurularının ilgili birimler tarafından yasal süre içerisinde cevaplandırılmasını takip 

etmek, 

ç) Genel Kurul ile ilgili çalışmalarda gerekli görevleri almak, 

d) Fiziki posta gönderimlerinin yapılmasını sağlamak, 

e) Mesaiye riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli kullanmak, çalışma 

arkadaşlarıyla uyumlu olmak, kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymak 

f) Mevzuat çerçevesinde, bağlı olduğu Şube Şefi, Şube Müdürü ve Daire Başkanı 

tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 

Arşiv Birimi görev, yetki ve sorumlulukları; 

MADDE 22- (1) Arşiv Biriminin görevleri şunlardır: 

a) Genel Kurulca alınan kararların, bu kararlara ilişkin varsa Komisyon Raporlarının ve 

toplantı tutanaklarının ıslak imzalı asıl nüshalarının ekleri ile birlikte arşivlemek  

b) Yönetim Kurulu Kararlarını müdürlük arşivinde muhafaza edilmesini ve talep edilmesi 

durumunda ilgililere arşiv evrakı olarak sunulmasını sağlamak 

c) Birim ve kurum arşivinin kurulması ile ilgili iş ve işlemlerin takibini yapmak, kurulan 

arşivleri Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğine uygun olarak düzenlemek ve evrakları 

usulüne uygun şekilde arşivlemek, 

ç) İhtiyaç olması durumunda yönetmelikte belirtilen esaslara göre arşivden evrak vermek  

d) Kurum Arşivinde yapılacak olan ayıklama, imha ve tasnif işlemleri ile ilgili olarak 

kurulan komisyonda verilecek görevleri yapmak. 

e) Mesaiye riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli kullanmak, çalışma 

arkadaşlarıyla uyumlu olmak, kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymak 

f) Mevzuat çerçevesinde, bağlı olduğu Şube Şefi, Şube Müdürü ve Daire Başkanı 

tarafından verilen diğer görevleri yapmak.         
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İş Geliştirme Birimi görev, yetki ve sorumlulukları; 

MADDE 23- (1) İş Geliştirme Biriminin görevleri şunlardır: 

a) İnsan Kaynakları Yönetimi kapsamında Kurumun iş ve personel analizlerini         

yapmak, personel performansının değerlendirilebilmesi için gerekli çalışmaları 

yapmak.  

b) Mesaiye riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli kullanmak, çalışma 

arkadaşlarıyla uyumlu olmak, kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymak 

c) Mevzuat çerçevesinde, bağlı olduğu Şube Şefi, Şube Müdürü ve Daire Başkanı 

tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 

             İş Güvenliği ve Sivil Savunma Şube Müdürlüğü 

            MADDE 24- (1) Şube müdürlüğünün görevleri şunlardır:  
a) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna dayanılarak çıkarılmış ikincil 

mevzuatlar doğrultusunda, işveren vekilleri adına her türlü tedbiri almak ve/veya 

aldırılmasını sağlamak,  
b) Sivil savunma, koruyucu güvenlik ile seferberlik ve savaş hazırlıkları hizmetlerinin 

koordinasyonu sağlamak ve takibini yapmak; gerekli olan araç, gereç ve malzemenin 

tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve 

korunmalarının takibini yapmak, bu konularda düzenlenecek tatbikatlarda İdare adına 

sekretarya hizmetlerini yapmak,  
c) Sivil savunma, tahliye, sabotaj, acil durum ile yangın önleme tedbir ve planlarını 

hazırlamak, ilgili servis ve ekiplerin kuruluşu ile eğitimlerini sağlamak ve denetlemek,  
ç) İdarenin sığınaklar ve Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ile ilgili 

hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek, ilgili konularda İdare personeline eğitim 

verilmesini/verdirilmesini sağlamak, 
 

d) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde hizmet binaları, 

abone ofisleri, tesisler (baraj, içme suyu arıtma / atıksu arıtma) ile müştemilatı ve 

buralarda bulunan araç, gereç ve makineler ile belge, doküman ve bilgi işlem 

materyalleri ve diğer her türlü taşınır ve taşınmaz malları sabotaj, yangın, hırsızlık, 

soygun, yağma ve yıkma zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüzlere 

karşı korunmasına yönelik tedbir ve teşkillerle ilgili gerekli koordinasyonu sağlamak, 
 

e) MUSKİ Genel Müdürlüğünün ve bağlı birimlerinin 5188 sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanuna göre korunması gereken yerlerin güvenlik iznini almak,  
f) Hizmet binaları, abone ofisleri, tesisler (baraj, içme suyu arıtma/atık su arıtma) ile 

müştemilatına, İdareyle ilgili olarak ziyaret, iş takibi vb. çeşitli nedenlerle gelen tüm 

kişilerin yanlarındaki çanta, eşya vb. kapsamında olmak üzere, girişlerine ilişkin 

kontrol, İdareye ruhsatlı dahi olsa silahlı olarak girişe müsaade etmeme ve silahları 

yazılı kayıtla emaneten teslim alma, muhafaza işlemleri dahil, refakat ve yönlendirme 

işlemlerinin güvenlik görevlilerince yerine getirilmesini takip ve koordine etmek,  
g) MUSKİ Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinin yangın önleme ve söndürme 

tedbirlerine yönelik olarak yangın önleme ve söndürme araç, gereç ve sistemlerinin 

alım, bakım, onarım vb. ihtiyaçlarının belirlenmesi ve satın alma sürecinde, ilgili 

birimlerle koordinasyonu sağlamak,  
ğ)  İşyerlerinde bulundurulması ve işçiler tarafından kullanılması gerekli olan iş sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili teçhizat, araç ve gereçler ile kişisel koruyucu donanımların tespitini 
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yaparak bunların ilgili Daire/Müdürlük tarafından temin edilmesi, kullandırılması ve 

gerekli periyodik bakım ve kontrollerinin yapılması hususunda ilgili birimler arası 

koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, 

h) Genel Müdürlük emrinde çalışan tüm personelin süreklilik, verimlilik, ekonomiklik ve 

fırsat eşitliğine dayalı hizmet içi eğitim ilkeleri doğrultusunda birimlerle işbirliği 

yaparak, eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek ve buna göre Hizmet İçi Eğitim İlkeleri 

çerçevesinde Yıllık Eğitim Planını ve Programını hazırlayarak Hizmet İçi Eğitim Kurulu 

ve Genel Müdürlük Makamı onayına sunmak, onaylanan yıllık planı yayınlamak ve 
uygulanmasını takip etmek, 

ı) 5018 sayılı Kanun uyarınca, aylık, yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Daire Başkanına 

sunmak, ilgili birimlere göndermek, Aylık Personel Gider Cetvellerini hazırlayarak 

Daire Başkanına sunmak Büyükşehir Belediye Başkanlığına Bildirmek.   
i)  İç kontrol, hassas görevler ve risk çalışmaları ile ilgili olarak istenen bilgileri 

hazırlayarak, Daire Başkanlığına sunulmak üzere, Yazı İşleri ve Kararlar Şube 
Müdürlüğüne teslim etmek,  İdarenin 5 yıllık Stratejik Plan ve Performans Programı ile 

ilgili olarak istenen bilgileri hazırlayarak Hizmet Alımı Personel İşleri Şube 
Müdürlüğüne teslim etmek,  Bütçe ile ilgili istenen bilgileri hazırlayarak İnsan 

Kaynakları Şube Müdürlüğüne teslim etmek. 

j) İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü koordinesinde  yürütülen KAYSİS, İYEM, DETSİS 

Sistemi kapsamında iş ve işlemlerin yapılması için gerekli bilgi ve belgeleri   zamanında 

bildirmek ve yapılmasını takip etmek.  

k) Müdürlüğe ait evrak, bilgi ve belgelerin korunmasını ve arşivlenmesini sağlamak, 

l) Görev alanı ile ilgili olarak mevzuat hükümlerinin öngördüğü ve ayrıca Daire Başkanı 

tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 

            İş Güvenliği ve Sivil Savunma Şefliği görev, yetki ve sorumlulukları; 

            MADDE 25- (1) İş Güvenliği ve Sivil Savunma  şefliğinin görevleri şunlardır:  
a) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, 5902 

sayılı AFAD kanunu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bunlara 

dayanılarak çıkarılmış ikincil mevzuatlar doğrultusunda, şube müdürlüğünce yapılması 

gereken tüm iş ve işlemleri takip etmek, yasal mevzuatına göre ve süresinde eksiz olarak 

yerine getirmek, 

b) İşyerlerinde bulundurulması ve işçiler tarafından kullanılması gerekli olan iş sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili teçhizat, araç ve gereçler ile kişisel koruyucu donanımların tespitini 

yaparak bunların ilgili Daire/Müdürlük tarafından temin edilmesi, kullandırılması ve 

gerekli periyodik bakım ve kontrollerinin yapılması hususunda ilgili birimler arası 

koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, 

c) 5018 sayılı Kanun uyarınca, aylık, yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Daire Başkanına 

sunmak, ilgili birimlere göndermek, Aylık Personel Gider Cetvellerini hazırlayarak 

Daire Başkanına sunmak Büyükşehir Belediye Başkanlığına Bildirmek 

ç) İç kontrol, hassas görevler ve risk çalışmaları ile ilgili olarak istenen bilgileri 
hazırlayarak, Daire Başkanlığına sunulmak üzere, Yazı İşleri ve Kararlar Şube 

Müdürlüğüne teslim etmek,  İdarenin 5 yıllık Stratejik Plan ve Performans Programı ile 
ilgili olarak istenen bilgileri hazırlayarak Hizmet Alımı Personel İşleri Şube 

Müdürlüğüne teslim etmek,  Bütçe ile ilgili istenen bilgileri hazırlayarak İnsan 
Kaynakları Şube Müdürlüğüne teslim etmek. 

d) Müdürlüğe ait evrak, bilgi ve belgelerin korunmasını ve arşivlenmesini sağlamak, 

e) Görev alanı ile ilgili olarak mevzuat hükümlerinin öngördüğü ve ayrıca Şube   

f) Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
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İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi görev, yetki ve sorumlulukları; 

           MADDE 26- (1) İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminin görevleri şunlardır: 

a) 30 Haziran 2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı “ İş 

Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” hükümlerine ve bu Kanuna göre yayımlanan ve 

yayımlanacak yönetmelikler, tebliğler v.b. çerçevesinde, Muğla Su ve Kanalizasyon 

İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü memur, sözleşmeli, işçi ve MUBEP Ltd. Şti. 

çalışanlarının (Stajyer, toplum yararına program çalışanı, denetimli serbestlik üzerinden 

çalışanlar dahil), bağlı işyerleri ve eklentileriyle iş yerinden sayılan kamuya açık (arazi, 

şantiye v.b.) yerlerdeki iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin zamanında ve eksiksiz 

olarak sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için görev, 

yetki, sorumluluk ve yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz yerine getirmek, 

b) İşyerlerinde bulundurulması ve işçiler tarafından kullanılması gerekli olan iş sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili teçhizat, araç ve gereçler ile kişisel koruyucu donanımların tespitini 

yaparak bunların ilgili Daire/Müdürlük tarafından temin edilmesi, kullandırılması ve 

gerekli periyodik bakım ve kontrollerinin yapılması hususunda, Şube Müdürlüğü adına 

yapılması gereken koordinasyona dair iş ve işlemleri yapmak, 

c) 5018 sayılı Kanun uyarınca, aylık, yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Daire Başkanına 

sunmak, ilgili birimlere göndermek, Aylık Personel Gider Cetvellerini hazırlayarak 

Daire Başkanına sunmak Büyükşehir Belediye Başkanlığına Bildirmek  
ç) İç kontrol, hassas görevler ve risk çalışmaları ile ilgili olarak istenen bilgileri 

hazırlayarak, Daire Başkanlığına sunulmak üzere, Yazı İşleri ve Kararlar Şube 

Müdürlüğüne teslim etmek,  İdarenin 5 yıllık Stratejik Plan ve Performans Programı ile 

ilgili olarak istenen bilgileri hazırlayarak Hizmet Alımı Personel İşleri Şube 

Müdürlüğüne teslim etmek,  Bütçe ile ilgili istenen bilgileri hazırlayarak İnsan 

Kaynakları Şube Müdürlüğüne teslim etmek. 

d) Müdürlüğe ait evrak, bilgi ve belgelerin korunmasını ve arşivlenmesini sağlamak, 

e) Görev alanı ile ilgili olarak mevzuat hükümlerinin öngördüğü ve ayrıca Şube Müdürü 

ve Şefi tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 

 

            Sivil Savunma Birimi görev, yetki ve sorumlulukları; 

            MADDE 27- (1) Sivil Savunma Biriminin görevleri şunlardır: 

a) Sivil savunma, koruyucu güvenlik ile seferberlik ve savaş hazırlıkları hizmetlerinin 

koordinasyonu sağlamak ve takibini yapmak; gerekli olan araç, gereç ve malzemenin 

tedarik ve teminini ilgili birimlerle koordine ederek planlamak, mevcutların bakım ve 

korunmalarının takibini yapmak, bu konularda düzenlenecek tatbikatlarda Şube 

Müdürlüğü adına iş ve işlemleri yerine getirmek,  
b) Sivil savunma, tahliye, sabotaj, acil durum ile yangın önleme tedbir ve planlarını 

hazırlamak, ilgili servis ve ekiplerin kuruluşu ile eğitimlerinin yapılmasını sağlamak,  
c) İdarenin sığınaklar ve Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ile ilgili 

hizmetleri ile bu konulardaki eğitimlerin yerine getirilmesini sağlamak, 
 

ç) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde Genel Müdürlük hizmet 

binası ve araç, gereç ve makineler ile belge, doküman ve bilgi işlem materyalleri ve diğer 

her türlü taşınır ve taşınmaz malları sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma ve yıkma zorla 

işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüzlere karşı korunmasına yönelik tedbir 

ve teşkillerle ilgili gerekli iş ve işlemlerle buna dair eğitimleri yapmak,  



Sayfa 30 / 33 

 

d) MUSKİ Genel Müdürlüğünün ve bağlı birimlerinin 5188 sayılı Özel Güvenlik 

Hizmetlerine Dair Kanuna göre korunması gereken yerlerin güvenlik izni işlemlerini 

yapmak,  
e) Genel Müdürlük ana hizmet binası ile müştemilatına, İdareyle ilgili olarak ziyaret, iş 

takibi vb. çeşitli nedenlerle gelen tüm kişilerin yanlarındaki çanta, eşya vb. kapsamında 

olmak üzere, girişlerine ilişkin kontrol, İdareye ruhsatlı dahi olsa silahlı olarak girişe 

müsaade etmeme ve silahları yazılı kayıtla emaneten teslim alma, muhafaza işlemleri 

dahil, refakat ve yönlendirme işlemlerinin güvenlik görevlilerince yerine getirilmesini 

takip etmek,  
f) MUSKİ Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinin yangın önleme ve söndürme tedbirlerine 

yönelik olarak yangın önleme ve söndürme araç, gereç ve sistemlerinin alım, bakım, 

onarım vb. ihtiyaçlarının belirlenmesi ve satın alma sürecinde, ilgili birimlerle, gereken 

koordinasyonu Şube Müdürlüğü adına sağlamak, 
 

g) 5018 sayılı Kanun uyarınca, aylık, yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Daire Başkanına 

sunmak, ilgili birimlere göndermek, Aylık Personel Gider Cetvellerini hazırlayarak 

Daire Başkanına sunmak Büyükşehir Belediye Başkanlığına Bildirmek  
ğ) İç kontrol, hassas görevler ve risk çalışmaları ile ilgili olarak istenen bilgileri 

hazırlayarak, Daire Başkanlığına sunulmak üzere, Yazı İşleri ve Kararlar Şube 

Müdürlüğüne teslim etmek,  İdarenin 5 yıllık Stratejik Plan ve Performans Programı ile 

ilgili olarak istenen bilgileri hazırlayarak Hizmet Alımı Personel İşleri Şube 

Müdürlüğüne teslim etmek,  Bütçe ile ilgili istenen bilgileri hazırlayarak İnsan 

Kaynakları Şube Müdürlüğüne teslim etmek. 

h) Müdürlüğe ait evrak, bilgi ve belgelerin korunmasını ve arşivlenmesini sağlamak, 

ı) Görev alanı ile ilgili olarak mevzuat hükümlerinin öngördüğü ve ayrıca Şube Müdürü 

ve Şefi tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

 

           Eğitim Birimi görev, yetki ve sorumlulukları; 

           MADDE 28- (1) Eğitim Biriminin görevleri şunlardır: 

a) Hizmet İçi Eğitim Kurulunun sekretarya görevini yapmak,  
b) Genel Müdürlük emrinde çalışan tüm personelin süreklilik, verimlilik, ekonomiklik ve 

fırsat eşitliğine dayalı Hizmet içi eğitim ilkeleri doğrultusunda Birimlerle işbirliği 

yaparak, eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmesi ve buna göre Hizmet İçi Eğitim İlkeleri 

çerçevesinde Yıllık Eğitim Planını ve Programını hazırlanması, Hizmet İçi Eğitim 

Kuruluna ve Genel Müdürlük Makamına sunulması, onaylanan yıllık planın 
yayınlanması ve uygulanması iş ve işlemlerini yerine getirmek,  

c) Eğitim plan ve programlarının verimli ve etkin bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla 

yurtiçinde ve yurtdışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması, eğitim ve öğretim 
bakımından yararlı olabilecek imkân ve kaynakların belirlenmesi iş ve işlemlerini yerine 

getirmek,  
ç) Yurt dışında eğitim çalışmalarına katılanların verecekleri raporların değerlendirmesini 

yapmak ve Genel Müdürlük Makamına sunulmak üzere, Şube şefi ve müdürüne 
zamanında teslim etmek,  

d) Öğrencilere yönelik mesleki eğitim uygulaması (staj) ile ilgili iş ve işlemleri yerine 

getirmek,  

e) Düzenlenen eğitimlerle ilgili konularda birimleri bilgilendirmek, bununla ilgili iş ve 

işlemleri yürütmek,  
f) Hizmet içi eğitim çalışmalarına, geçerli bir özre dayanmaksızın katılmayanlar hakkında, 

personelin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına dair iş ve işlemleri 

yapmak, 
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g) Konusu ile ilgili kurum içi ve kurum dışı gelen muhtelif yazılara yanıt vermek,  

ğ) Müdürlüğe ait evrak, bilgi ve belgeleri korumak ve arşivlemek,   
h)  5018 sayılı Kanun uyarınca, aylık, yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Daire Başkanına   

sunmak, ilgili birimlere göndermek, Aylık Personel Gider Cetvellerini hazırlayarak 
Daire Başkanına sunmak Büyükşehir Belediye Başkanlığına Bildirme 

ı) İç kontrol, hassas görevler ve risk çalışmaları ile ilgili olarak istenen bilgileri 
hazırlayarak, Daire Başkanlığına sunulmak üzere, Yazı İşleri ve Kararlar Şube 
Müdürlüğüne teslim etmek,  İdarenin 5 yıllık Stratejik Plan ve Performans Programı ile 
ilgili olarak istenen bilgileri hazırlayarak Hizmet Alımı Personel İşleri Şube 
Müdürlüğüne teslim etmek,  Bütçe ile ilgili istenen bilgileri hazırlayarak İnsan 
Kaynakları Şube Müdürlüğüne teslim etmek.  

i) Etik Komisyonun sekretarya işleminin takibini yapmak 
j) Görev alanı ile ilgili olarak mevzuat hükümlerinin öngördüğü ve ayrıca Şef, Şube 

Müdürü ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
             

     

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ORTAK HÜKÜMLER 

 

  Daire Başkanlığının bütçe, performans programı ve faaliyet raporu 

   MADDE 29- (1) Daire Başkanlığı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 

ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili 

mevzuat hükümleri uyarınca yıllık gider bütçe tasarılarını, performans programlarını, faaliyet 

raporlarını hazırlamak, yasal süresi içerisinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına teslim 

etmek zorundadır. 

  

   Daire Başkanlığının taşınır mal işlemleri ve ihtiyaçların temini 

   MADDE 30- (1) Daire Başkanlığını ilgilendiren mal ve hizmet alımlarını tabi olunan 

mevzuat gereğince gerçekleştirir. Daire Başkanlığına ait mal ve malzemelerin giriş-çıkış ve 

muhafaza işlemlerini yapmak, hurdaya çıkan malzemeleri yok etmek, bunlara ilişkin kayıtları 

tutmakla görevli ve yükümlüdür. 

   İnceleme ve araştırma 

   MADDE 31- (1) Daire Başkanı, kendi daire başkanlığının faaliyet alanları ile sınırlı 

olmak üzere; yurtiçi ve yurtdışında bulunan resmi ve özel kuruluşlarda inceleme-araştırma 

yapmak üzere personel görevlendirebilir. Bu tür görevlendirmelerde Genel Müdürlük 

Makamından onay alınması gerekir. Ancak yurtdışı görevlendirmeler İnsan Kaynakları ve 

Eğitim Dairesi Başkanlığının koordinesinde Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilir. 

 

   Yazışmalar 

   MADDE 32- (1) Daire Başkanlığı; İmza Yetkileri Yönergesi uyarınca Resmi 

Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 

yazışma yapar. İdarenin diğer birimleri ile yazışması olduğu takdirde, aralarındaki yazışmaları 

öncelikle ele almak ve sonuçlandırmak zorundadır. Dosyalama işlemleri “Standart Dosya 

Planı” hükümleri çerçevesinde yürütülür. 
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   Talimatlar 

   MADDE 33- (1) Yukarıda sayılan görev alanları ile ilgili işler, Daire Başkanlığınca 

yapılacak görev tebliğleri çerçevesinde yürütülecektir.  

 

   Değişiklik 

  MADDE 34- (1) Bu Yönergede yapılacak her türlü değişiklikler Yönetim Kurulu kararı 

ile yapılır, değişiklik teklifinin Yönetim Kuruluna sunulması işlemi Yazı İşleri ve Kararlar Şube 

Müdürlüğü  koordinesinde gerçekleştirilir. 

  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

   Kaldırılan Hükümler  

         MADDE 35- MUSKİ Yönetim Kurulunun 23/08/2019 tarih ve 86 sayılı kararı ile 

kabul edilerek yürürlüğe konan “İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul 

ve Esasları Yönergesi” bu yönergenin yayımı tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. İş bu 

Yönergede yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

 Yürürlük 

   MADDE 36- (1) Bu Yönerge, Yönetim Kurulunda kabulü ve idarenin internet sitesinde 

yayınlanması ile yürürlüğe girer. 

 

   Yürütme 

   MADDE 37- (1) Bu Yönerge hükümlerini MUSKİ Genel Müdürü adına İnsan 

Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 



Sayfa 33 / 33 

Ek: Organizasyon Şeması 

 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI 
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

MEMUR VE 
SÖZLEŞMELİ 

PERSONEL ŞUBE 
ŞEFLİĞİ

MEMUR VE 
SÖZLEŞMELİ 

PERSONEL ÖZLÜK, 
MAAŞ BİRİMİ

İŞÇİ PERSONEL ŞUBE 
ŞEFLİĞİ

İŞÇİ PERSONEL 
ÖZLÜK VE MAAŞ 

BİRİMİ

HİZMET ALIMI PERSONEL 
İŞLERİ ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET ALIMI 
PERSONEL İŞLERİ 

ŞUBE ŞEFLİĞİ

İŞÇİ ÜCRET VE 
DİSİPLİN BİRİMİ

İŞÇİ ÖZLÜK VE İZİN 
BİRİMİ

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR 
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ VE 
KARARLAR ŞUBE 

ŞEFLİĞİ

EVRAK KAYIT BİRİMİ

KARARLAR BİRİMİ

ARŞİV BİRİMİ

İŞ GELİŞTİRME BİRİMİ

İLETİŞİM VE HALKLA 
İLİŞKİLER BİRİMİ

İŞ GÜVENLİĞİ VE SİVİL 
SAVUNMA ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ GÜVENLİĞİ VE 
SİVİL SAVUNMA 

ŞEFLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ BİRİMİ

SİVİL SAVUNMA 
BİRİMİ

EĞİTİM BİRİMİ


