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TEKLİF
Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Alaşhir Belediyesi İnsan

Kaynakları ve Eğ,itim Müdür|üğü Hiznet İçi Eğitim Yönetmeliği"nin Belediye Meclisince göri§ülerek
değerlendirilmesi.

KARAR
KARAR NO: 320
Gündem No: 16

Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğtince hazırlanan "Alaşehir Belediye Başkanlığı
İnmn Kaynakları ve Eğitim Mildürluğü Himıet İçi Eğitim Yönetmeliği'nin Belediye Meclisince görtlşülerek

değerlendirilmesine ai t gündem maddesinde;
Konuyla ilgili insan Kaynakları ve Eğtim Müdürlüğtiünce yazılan 23.11.2022 tarihli ve 26l35 sayıh

yazının Mecl ise okunmasıyla;

"Alaşehir Belediye Başkanlığı'nda görevli personelin ; bilğsini ve verimlililr]erini arlırüak }EliŞ
melerini sağlamak, hizmete olan ilgisini en yüksek dtizeye çıkarmak ve üst görev lrııdrolmına lııızırlaınak,
Personeli kamu hizmetinin anlamını, görev, yetki ve sorumluluHarı lronusımda yelişlirmek genel hak}w ve

yasağar hakkında bilgitendirmek ,ileri ki görevlere hazırlanması için ıqıgularacak hizmet içi eğitim ilkelerini
-ve 

planlama esaslarını belirleyerek değerlendirme usulleini lespit etnpk ve Personel planlaıııasının
uygulaıxnasında hizmeı içi eğitiırıden en etkin biçimde yararlaynah yönetinıde ve ııygalamada etkinliğin ü'iır
ıİİasını sağlamak amacıyla, hazırlanan Alaşehir Belediyesi İnsan Kaynaklwı ve Eğitim Müdürlüğü Hizmel
içi Eğiıim Yt;netmeliği yazımız ekinde sımulmuştur. Belediye Meclisimizce incelenerek gerekli kararın alı
nması hususunda OLUR'Iarınaa arz ederim. "

At,ASEH İR BELEDiYE BAŞKANLIĞl
İıısan Xa_vnaklar! ve nğidm Mildiirlüğü

Hizmet İçi Rğitim Yönetmeliği

r_RÖl.ill\t
(i enel tlükümI
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AMAC

Madde l- Alaşehir Belediye Başkanhğı'nda görevli personelin yetiştirilmesini sğlamak, verimliliğini
artırmak ve ileri ki görevlere hazırlanması için uygulanacak hizmet içi eğitim ilkelerini ve planlama esaslarını
beli rleyerek değerlendirme usullerini teşit etmektir.

KAPSAlvl

Nladdc 2- Bu yönetmelik Alaşehir Belediye Başkanlığı'nda görevli personeli kapsar

KANLlNİ DAYANAK

]l,ladde J- Bu yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 214. maddesine dayanılarak
h az ırlanm ı ştır.

Iıiz\ıE,ı, i(,i ri;ir irı HEDHFLt:Ri:

Matlılc {- Alaşehir Belediyesi'nin Hiznet İçi Eğitimi: devlet memurları eğitimi genel planında ve kalkınma
planlarında eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda aşağıda ki hedeflere yöneliktir.

1. Personelin bilgisini ve verimliliklerini artırarak yetişmelerini sğlamak, hizmete olan ilgisini en

yüksek düzeye çıkarmak ve üst görev kadrolarına hazırlamak.
2. Persone|i kamu hizmetinin anlamını, görev, yetki ve sorumlulukları konusunda yetiştirmek,gerıel

haklar ve yasaklar hakkında bi|gilendirmek.
3. Personel planlamasının uygulanmasında hizmet içi eğitimderı en etkin biçimde

yararlanmak,yönetimde ve uygulamaü etkinliğin artırılmasını sağlamak.

4. Personelin kurumsal aidiyet duygusunu geliştirmek.

lIiZ]\lET i(.i t:d;irİ rı ilxnı-nRi:

Maıldc $ Eğitimin istenilen amaca ulaştırılması için aşağda belirtilen ilkeler uygulanır.

} Eğitimin sürekli olması,
} Eğitimin, Alaşehir Belediye'sinin amaç ve ihtiyaçlarl dikkate alınaralq düzenlenecek plan

veprogram Iara dayandırıl ması,
} Her amirin maiyetinde çalışan personelin yetiştiri lmesinden ve eğitime yönlendirilmesindensorumlu

olmak,
} Hizmet içi eğitimde öncelikler de esas alınarak persone|e fırsat eşitliği sağlanması,

} Eğitimde bekleneıı sonuçlara ulaşıp ulaşılamadığnın belirlenmesi için, eğitim çalışmaları esnasında ve

bitiminde aııket ve benzeri değerlend irmeler ile sınav usullerinin uygulanması,

} Eğitim yerlerinin eğitim şartlaıına uygun olması ve yeterli araç ve geıeçle donatılması,

> Eğitime tabi futulan personelin eğitimde kazandırllan nitelik]ere ve eğitime gönderilme amacına

uygun görevlerde istihdam edilmesi.

II.BOL[rM
Eğitim Teşkilİtı

TEŞKll,AT:

lt{ıılcle 6 Kurumun Hiznet içi eğitim faaliyetleri:
İnsan Kaynakları ve Eğtim Müdürlüğü tarafından
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Görevi:
- Kuruluşun genel eğitim esaslarını belirlemek,
-Bir önceki yıl içinde uygulanan eğitim faaliyetlerinin değerlend irilmesini yapma(
-Hazırlanan yıllık eğitim plan ve programların görüşerek Başkanlık makamının onayına suımak

i N s.cN r^.y ı ı KLARI v E EGiTiNl ıııününı-iıĞ[ı :

Madde7- Müdürlük gerektiğinde diğer müdürlüklerinde göri§ünü alarak Kurumun eğitim ihtiyaçlaıını teşit
eder ve personeli yetiştirmeye yönelik eğitim programlarını yıllık olarak hazırlar ve ilst yönetimin onayına
Sunar,

Kesinleşen eğitim programı Müdürliiklere bildirilir, her eğitimin uygulamadan erı az 7 güıı önce ilgili
b irim lere dulurulması sağlanır.
Hazırlanan ve Başkarılık makamının onayı ile kabul edilen yıllık eğitim plan ve programlaıının
işlerliğini sğlar, gerekli kayütlan tutar ve aylık olarak faaliyet raporunu hazırlar.
Belirlenen tarihlerde yapılan eğitimle ilgili gereken yazışmaları yapar ve eğitim raporlarıdiizenler.
Eğitim için gerekli eğitim uzmanı,mekin ve araç-gereç ihtiyacını tesp it edef ve temini için
Gereken iş[emleri yerine getirir.
Kurum personeli için çeşitli konuları içeren (Mesleki-kalite-Halkla ilişkiler Hizrnet içi) eğitim
programları düzenler.
Kurum dışında eğitim kuruluşları larafından düzenlenen eğitim faaliyetleıine uygun göriilen
persone lin katılmasını sğlar.
Eğitim faaliyetleri hakkında anket formu hazırlayarak, analiz eder, analiz sonuçlarınıdeğerlend irir.
Eğitim çalışmalaıı bitiminde, eğitime kahlan personelin katılım belgelerinin hazırlanmasınısağlar,
verilmiş ise sertifikaların özlük dosyasına konulması için İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürltiğüne gönderir. Sınav yapıldığı takd irde sınavla i|gili dokümanları arşivler. Personelinalmış
olduğu eğitimler, bilgisayar ortamında Eğitim Takip Kartına işlenir.
Eğitimle ilgili yayın ve yenilikleri izler, faydalanma yollarını araştırır.

Kurumun yıllık eğitim planını, eğitim programtnın onayını takiben iki suret olarak ilgili birimlere
gönderilir' 

tli.BöLi, \,t

Eğitim Gair€vlileı,i

E('; iTİNI GöREVLi|,[RiNiN sEÇiMi:

Ntadıle 8- Hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında öncelikle Alaşehir Belediye Başkanlığı
bünyesindeki personel gö İevlend irilir. Kurum bünyesinde görevlendirilecek personelin bulunmaması halinde

veya eğitim programınln uzmarı bir eğitimci tarafından verilmesinde fayda görüldüğil taktirde, Kurum

dışından eğitmen çağrılabili r.

E(; iTiNı GöREVı.İLERiN iN NiTELİK. \,ETKi vE SOltt.lMlt]LtiKt,ARI:

lVlırdılc 9- Eğitim Görevlilerinin Nitelikleri

} Başkanlık bünyesinden görevlendirilen personelin eğitim program|arında yer alan konularda gereken

bilgi ve öğretme yeteneğine sahip olması,
} Kurum dışından eğitim uzmanı olarak çağrılacak kişilerin, kamu kuruluşlarını tanımasü, öğretim iiYesi

velveya öğret im görevlisi olarak
yeteneğine sah ip olması gerekir.

eğitim programında yer aları konularda gerekli ve öğretme
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Ntaddc l0 - Eğitim (i6rcvlilcrinin Yctki vc So ııı mlıı lukları:

} Eğitim programı ile ilgili gerekli hazırlıkları yapmak,
} Eğitim konuları ile ilgili ders notları hazırlamak, çoğaltılmasını sağlamak,
} Verilecek eğitimin ders planını hazırlamalç
} Konuların öğretiminde eğitim programına uyınak ve uygu|ama çalışmalarına geniş ölçüde yer vermek,
} Verilecek derslerin yararlılığını artırmak için gerekli tedbirleri almak, gerektiğinde sınav yapmak ve

değerlendirmelç
} Eğitim stıresince program Yöneticisiyle iş birliği yapmak,
} Zorunlu bir nedenle eğitime katılmayacak öğretim görevlisi durumunu gerekçesiyle birlikte en kısa

sürede progıam yöneticisine bildirmekle sorumludur.
} Eğitimde görevlendirilen personel ve/veya uman, hizmet içi eğitim siiresince izin kullanamaz.

I,R()GRAM YÖN[TiCiSi (iNSAN KAYNAKl.ARI VE EĞiTilvl u[ıutlnÜl:

llladdel t - Progıam Yöneticisi (Insan Kaynakları ve Eğitim Müdürü), eğitim programının
gerçek leştirilmesi için gerekli hazırlığı yapmakla , eğitim görevlileri tarafından kendisine teslim edilen ders
konularına ait notları çoğaltılarak, eğitime katılanlara dağıtılmasını sğlamakl4 gereken araç ve gereci
eğitimde hazır bulundurmakla ve program1 gerçekle$irmekle, eğitim görevlileri ile devamlı işbirliği
yapmakl4 eğitime katılanlaıın devam durumlarını ve varsa disipline aykırı davranışlarını tespit etmekle,
eğitim çalışmal ında ve eğitim yerlerinde görülen aksaklıkları teşit ederek alınması gerekli tedbirleri
uygulamakl4 eğitim kayıtlarını futmakl4 eğitim programının değerlendirilmesi amacıyla katılımcılara yönelik
anket çalışması yapmakla, hizmet içi eğitim sonunda; eğitime katılan personelin devam durumları ,eğitimi
olumlu veya olumsuz yönde etkileyen faktörler ile alınması gereken önlemlere ilişkin eğitim raporu
hazırlamakla ve hizmet içi eğitim konusunda verilen diğer görevleri yerine getirmekle, yükümlüdtir.

IV.BÖLÜM
Hizmet İçi [ğitimin Planlarımasr vc [l_vgulanmıı^sı

Yl1,1,1K EGITlN{ PLANl:

Mat]de 12_ Kurumun Hiznet İçi eğitim uygulamaları yıllık eğitim plan ve programlaıı doğultusıında
ytirtıttilür. İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlUğü, gerektiğinde Belediyemİz birim müdürlükleriyle yıllık
eğitim planını hazırlar. Başkanlık Makamının onayından sonra kesinleşen plan ve proglamlar ilgili
Müdürlük|ere duyurulur. Eğitim planlarında eğitimin konusq siiresi, zamanl ve gerekli diğer bilgilerin yer

alması sÇlanır.

EGiTiM PLANNDA DEĞiŞiKLiK:

Nlııılde l3_ Yıllık eğitim planlarınün uygulama dewesinde yapılması mrunlu görtilen değişiklikler İnsan

Kaynak|arı ve Eğitim Mudürlüğünün uygun görüşü ve Başkantık makamının onayı ile yapılır. Değişiklikler
Kurum bünyesindeki birimlere duyurulur.

EĞiTiM PROGRAMl.ARl YE TtlIIı.ERi:

jllı<ldc l4 - E(;iTİıI PR(XiRAMLARI:
Programln amacı, kursa katıtacakların görev ve hizmet nitelikleri, ders yeri, eğitim
süre gibi esaslar dikkate a|lnarak teşit edilir

lerinin durumu ve
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[ğitinı Programlal,t
ts Bilgi tazeleme ve Gelişirme Eğitimi (Mesleki-Kalite-Halkla İıişkiıer ve Himıet içi eğitimler)
} Üst görevlere hazırlama eğitimi
} Birim içi ve Hedef Kitle eğitimleri, başlıkları altında düzenlenir.

Yukarıda belirtilen eğitim programları gerektiğinde, ilgili müdürlüklerle iş birliği yapılarak İnsan Kaynakları
ve Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edilir ve uygulanması sğlanır. Himıet İçi Eğitim Programlaıı; Kurs,
seminer, konferans, panel, fuar, tanıtım etkinliklği, uygulamalı eğitim(staj) ve inceleme gezisi gibi
yöntemlerden bir veya birkaçı birlikte kullanılmak suretiyl€ düzenlenir. Kurum dışından alınan eğitimlerin
paylEılması ve mevzuata nelik uygulamaların günceIle$irilmesi amacıyla daireler tarafından
gerçekleştirilen BİRİM E ile, hedef kitlenin bil inçlend irilmesine yönelik olarak düzenlenen
HEDDF KİTLE E aylık periyotlarla rapor edilir.

EGiTiM KoNt]LARl:

Ma&le 15 , Bu yönetmeliğe göre gerçekle$irilecek Hiznet İçi Eğitim de yer alacak konular, personelin
hizmct ı,c çalışnıir alanına görc hclirlcncn ihtiyaçlar doğrulfusunü ve sorunların çözümiine katkı
sağlayacak nitelikte olanlardan seçiIir. Ayrıca,.4kıtilrk ilketeri, Hı]lAtır İlişAitcr, Teıııtl İleıişim ve l)atrıınış
Kurallun, Eıik Kurallor, lnsuıı Kal,na klıı rı r'irnelinü, Mesleki Eğiıinıler ve benzeri konulara da eğitim
program larına yer verilecektir.

PRO(;RAMLARIN SURILERl:

]Vtıddc !6- Programların stireleri amaca uygun olarak ve program t oluşhırulacak unsurların
(Prograııun .yeri, lahsis olııııtıcuk öılenak, cğilinı giireı,lileri, eğitime kalılunlar, ıliğer progronılurkı ilişkisi
gihi) her biri dikkate alınarak tespit edilir. İdari mrunluluk olmadıkça aynı programlar eşit si.irelerle uygulanır.

EĞiTilvıiN YAPILACAGI YER VE YöNETiM:

Madde 17_ Hizmet içi eğitimin kurum bünyesinde uygulaııması esastır. Ancak gerekli görillen hallerde çeşitli
eğitim merkezleri ve eğitim veren kuruIuşların tesislerinden yararlanılabilir. Programları uyguIanması,
sonuçland ırılması ve değerlendirilmesine ilişkin görevler, programın ttlrilııe göre görevlendirilecek Program

Yönetici si taıafından yüritülür.

YURT DIŞINDA nĞİrivı:

Maılde l{l - Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ve ilgili meızuat hükümlerine göre yürütülür.

V.BÖLÜ ü

F.ğiIimc K:rlIIm a-S ınavlı ı,-Değtrlentlirm c- İzinter- Disiplin

nGİTiNI F], KAT! I-NrA ZORUNLULt]GLi

Madde 19- Eğitım€ Katllma

} Eğitime katılacakların sayı ve nitelikleri programlarda belirlenir.
} Kesinleşen eğitim progamı amaç ve ttlrüne göre eğitime katılacak personele bildirilir.
} Eğitime katılacaklar ve eğitime katılmaları uygun görülen personel, bu faaliyetlere katılmak

zorundad ır.
ts Geçerli bir mazereti olmaksızın eğitime katı a ar hakkında vlet Memurları

aynı sev iyedekikanununun disiplin hükümleri uygulanır. Herh denle eğit e

tD
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diğer eğitim pro gram ları na katılır.
} Eğitim faaliyetlerine kanlanlar, çalışma programı ye z^müı çizelgesine uymakla yüktinılüdilr.
} Eğitime katılanlar, eğitim siiresince idari yönden program yöneticisine bağlıdır.
F Başka kurum ve kuruluşlarda eğitime katılanlar, o kuruluşların eğitim ile ilgili mevzuat hükiimlerine

tabi olup, eğitim programının bitimini takip eden l hafta içinde, eğitim raporunu İnsan kaynakları ve
Eğitim Müdurlüğüne göndermekle yiıkumIudiir.

slNAVl,AR

]!Iadde 20- Sın avlar
1. Adaylık süresi içinde; Aday memurların eğitimi ve sınavı, Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj

şeklinde Aday Memurların Yeti$ irilmelerine İlişkin Yönetmelik esaslarına göre,

2. Görevde yükselme eğitimi ve stnavı görevde yükse|me yönetmeliği esaslarına göre;

3. Asli memurluk siiresi içinde; yetenek ve verimliliği geliştirme eğitimi ile üst görevlere hazırlama
eğtimi ve sınavları ise bu yönetmelik esaslarına göre yapılır.

} Görev esnasınü, bilgi tazeleme ve geliştirme eğitim programlarına katılan personelin başarısı, gerekli
görü|du$i hallerde eğitim sonunda yazılı, sözlü veya uygulamalı ayrl ayrt Veya birlikte olmak üzere
yapılacak sınavlarla tesbit edilir. Sınavın şek|i eğitim progamlaıında belirtilir.

} Kurum içinde yapılan ve 6 saati aşan eğitimlerde, seviye teşiti için değerlendirme sınavı yapılabilir.
} Eğitim süresi içinde sınavlaıı eğitim görevlileri yapar. İstedikleri takdirde program yöneticisi

tarafındarı kendilerine yeterince gözlemci verilir.
} Sınavlarda kopya çekenler v€ya smav disiplinini bozanlaı düzenlerıecek bir fiianaktan sonra smav

yerinden çıkartılır. Söz konusu kişiler o eğitim programında başaıısız sayılır.
} Haklarında ayrıca idari işlemler yapılır.
} Sınav kağıtları İnsan kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce eğitim kayıtları ile birlikte aışivlenir.

I)ll(J llRl.ENDlRME Vli BAŞARl:

]Vladrlc 2l * Sınavlarda değerlendirme l00 tam puan iizerinden yapılır. Başanlı sayılmak için en az 70 Puan
a|mak gereklidir. Daha düşük puan alanlar başarısız sayılı ve aynı düzeydeki programa bir kere daha

çağrılabilir.

Sı nııv sorı ucu ntla;
0-69 puan BAŞARISIZ
70-89 puan Ii^ŞA ltILI
90-1()0 puan PEKİYİ olarak kabul edilir.

} Eğitim sonu sınavların yazılı, sözlü veya uygu|amalı yapılması halinde başarı puant, slnav Puanlarırıın
ortalamasıdır.

> Eğitime katılan personele, eğitim çalışmaları sonrmda eğitimin tiirüne ve slnav sonucuna göre; "baŞarı

veya katılım Belgesi" verilir.
} Belgelerin bir örneği ilgili personelin özlük dosyasına konulrır.

ı]]Ğ iT,i\,| SONti DtiĞERLHNDiRM t]:

Madde 22- Eğitimin genel değerlendiri lmesine yardımcı olmak ilzere Hiznet
sonmda eğitime katılanlaıln görüş ve düşüncelerini almak am acıyla anketler dü

ıçl itim esnasında veya
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izişı.nıı;

lvladde 2J- Hizmet içi eğitim stiresince eğitime katılanlar, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun
l04.Maddesinin A, B, C fıkalan dışında izin kulla ro,mazlar.
Hizmet içi eğitim faaliyetleri stiresi içinde yıllık izin verilemez. Başka kurum ve kuruluşlarda eğitime
katılanlar; kuruluşların izinle itgili mevzuat hükiim[erine tabi olurlar.

ü)iSİPLiN:

Madde 24- Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılması kararlaştırılmış olan personel, hastalık izni ve kanuni
mazeretleri dışında eğitim faaliyetlerini düzenli bir şekilde izlemek zorı.mdadır. Bu konuda mazeretsiz olarak
ihmali görülen veya eğitim faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürüttllmesini engelleyici davranışlarda
bulunanlaı hakkında disiplin cezalwına ilişkin hüktimler uygulanır.

Vt.l}OLU}I
Nlali Hükiimler

IGlTlM Gtl)URLI|RI:

]\Iaddc 25- Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerektirdiği harcamalar, Kurum bütçesinden karşılanır

I.(;iTi]!t (;()RIiVLİLERiNiN (;İDIRLERi:

Niadde 26- Eğitim görevlilerine eğitime katıldıkları ders saati dikkate alınarak, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
Bütçe kanunlaıı ve Devlet Memurları Kanunu'nun 89 ve 176. Madde hükümlerine göre gerekli ödemeler
yapılır.

F,Ğ iTiılE KATI I-A:\LARlN Gi DEıtı.ERi:

]\lı«trİe 27_ Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılanlara 6245 sayılı Harcırah Kaııunu ile Biitçe kanunlarının

ilgili hukümleri uygulanır. Hiarıet içi eğitimin görev mahaIlinde ve Biiyükşehir Belediye sınırları dahilinde

yapılması halinde, personele harcırah verilmez.

sAKı.I H[iK[lNüL[R:

lvladrlc 2E- Bu yönetmelik hüküm bulunmayan hallerde "657 Sayılı Devlet Memurları Kanunq Devlet
Memurları Eğitimi Genel Plan, Yetiştirilmek amacıy|a Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında

Yönetmelik, Aday Memurların Yeti$irilmesine İıişkin Genel Yönetmelik, Kamu Kurum ve Kuruluşlannda

Görevde Yiikselme ve Unvan Değişikl iği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve Mahalli Iüreler Görevde

Yiikselme ve Unvan Değ§ikliğ Yönetmeliği" hiikiimleri uygulanır

VII.BÖL(l]\t
Diğer Hü küın ler

YilR(lRLilK:

KARAR TARİH ve Nol 01.12.2022 l
235 5l 92- l05.04_z022l3z0

Yt]R[]T}'lE:

Nladde 30- Bu yönetmelik hükümleriniAlaşehir Beled

Nlatlrlc 29- Bu yönetmelik hükümleri Alaşehir Belediye Meclisi'nde
Belediyemize ait web sitesinde yayınlanarak yüriirJüğe girer.

TEKLİF BİRİMİ: iNseN rcıyNaKLARI VE
EĞiTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ı vüriıtti

kabul edilmesini müteakiberı

l
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Konunun meclis tarafından görüşülmesinde; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun l8/m maddesine
istinaden Alaşehir Belediye Başkanlığı insan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğu Hizİneı İçi Eğitim
Yönetmeliği'nin kabul edilmesine; söz konusu yönetme|iğin Belediyemiz İlan Servisi ve Belediyemiz web
sitçsinde yayınlanmasına, ofurumda mevcut tiirn üyelerin ve Belediye Başkanının evet oylarıyla oybirliğiyle
karar verildi.
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Bayram Yİ
Divan katibi
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