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T.C. 

BUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç ve Kapsam 

MADDE 1 
Bu yönetmelik Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün çalışması, Belediyenin genel teşkilat 

yapısı içindeki yeri, diğer birimlerle olan ilişkileri ile ilgili usul ve esasları düzenler ve kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 2 
Bu yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 13,18/m,38/n,60/i maddeleri ve ilgili 

diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Müdürlük çalışmalarının yasal dayanakları; 

4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 03/02/2006 Tarih 2006/28 No’lu Meclis 

kararıyla onaylanmış Belediyemiz Tahsil Yardım Yönetmeliği, 02/08/2006 Tarih 2006/141 No’lu 

Meclis kararıyla onaylanmış Belediyemiz Muhtaç Kimselere Yardım Yönetmeliği’nden 

oluşmaktadır. 

 

Tanımlar 

MADDE 3 
Bu yönetmelikte adı geçen; 

a)Başkan: Buca Belediye Başkanını, 

b)Başkanlık: Buca Belediye Başkanlığını, 

c)Başkan Yardımcısı: Müdürlüğün bağlı olduğu ilgili Başkan Yardımcısını, 

ç)Belediye: Buca Belediyesini, 

d)Müdürlük: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü, 

e)Müdür: Sosyal Yardım İşleri Müdürünü,  

f)Personel: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelini ifade eder. 

 

    İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Teşkilat 

 

Kuruluş ve Teşkilat 

MADDE 4 
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 06.04.2007 Tarih, 63 Sayılı Meclis Kararı ile ihdası 

yapılmıştır. Müdürlük 24.04.2007 tarihinde kurulmuştur. 

Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıda ifade edilmiştir. 

a)Sosyal Yardım İşleri Müdürü  

b)Şef  

c)Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Servisi  

ç)Muhtaç Kimselere Yardım Servisi 

d)Burs Servisi  

e)Engelliler Danışma ve Koordinasyon Merkezi  

f)Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi 

g)Semt Evleri (Çamlıkule Semt Evi, Evka-1 Semt Evi) 

ğ)Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi 

h)Charlie Chaplin Meslek ve Sanat Atölyesi 

ı)Büro 
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Diğer Birimlerle İlişkiler 

MADDE 5 
Müdürlük, hizmetin bütünlüğü ve sürekliliği ilkesi gereği Askerlik Şubeleri,  Belediye Mali 

Hizmetler Müdürlüğü, S.G.K. (4A, 4B, 4C) Bölge Müdürlüğü, Vergi Daireleri, Tapu Sicil 

Müdürlüğü, Trafik Tescil Müdürlüğü, Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile koordineli olarak 

çalışır. 

 

Bağlılık 

MADDE 6 
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Buca Belediye Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığına 

bağlıdır. Müdürlüğe talimat verme yetkisi sadece Buca Belediye Başkanlığı ve Başkan 

Yardımcılığına aittir. 

     

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Görev,  Yetki, Sorumluluk 

 

Müdürlüğün Görevi 

MADDE 7 
a)Ekonomik ve sosyal açıdan yaşamlarını sürdürme ve temel ihtiyaçlarını karşılama güçlüğü 

çeken ihtiyaç sahibi birey ve ailelerin yaşam kalitelerini arttırmak, 

b)İhtiyaç sahibi ailelere nakdi ve ayni yardımda bulunmak, 

c)Muhtaç asker ailelerine nakdi yardımda bulunmak, 

ç)Muhtaç ortaokul ve lise öğrencilerine tahsil yardımında bulunmak, 

d)Taziye evlerine yardımda bulunmak,  

e)İhtiyaç sahibi ailelere giyim ve ev eşyası yardımında bulunmak, 

f)Muhtaç, yoksul, kimsesiz, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın evlerine temizlik hizmeti 

vermek, 

g)Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan ibadethanelerin temizliğini yapmak, 

ğ)Engelli merkezimizde engelli vatandaşlarımızın hayatlarını daha rahat idame 

ettirebilmeleri ve toplumsal hayata aktif bir şekilde katılabilmelerini sağlamak amacıyla kurs, 

eğitim, sosyal faaliyet ve organizasyonlar düzenlenmesini sağlamak. 

h)Buca ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan öğrencilerin eğitim faaliyetlerine, okul dışı 

derslerine destek sağlamak ve ilgi duydukları alanlarda gelişmelerine öncülük etmek, 

ı)Vatandaşlarımızdan gelen kurs taleplerini değerlendirmek ve açılmasını sağlamak, 

i)Buca ilçemiz sınırlarında yaşayan Kadınlarımıza yönelik ücretsiz kursları açmak ve 

faaliyetlerini yürütmek. 

j)Semt evlerinin, bilgi ve eğitim merkezlerinin, yaşam merkezlerinin vb. birimlerin yıllık 

faaliyet planlarını hazırlamak, en üst seviyede iş ve işlemleri yürütmek, merkezleri ve birimleri 

çalıştırmak. 

k)Halkkart uygulamasını ihtiyaç sahiplerinin tümüne yaygınlaştırmak.  

l)Kentte yaşayanların maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve sosyal 

sorunların azaltılmasına yardımcı olmak, sosyal paylaşım ve yardımlaşma kültürünü arttırmak. 

Sosyal kültürel ve eğitimde fırsat eşitliğini tanımak, hak temelli çalışmak, kente aidiyet kültürü 

kazandırmak. 

m) Çalışanların yaptığı iş gereği yaşadıkları tükenmişlik sendromunun önüne geçmek için 

gerekli önlemleri alır. Deneyimli uzmanlar tarafından süpervizyon, pearvizyon ve psikolojik 

danışmanlık hizmeti verilmesini sağlar. Çalışanların mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik 

eğitimlere katılmaları desteklenir. Çalışanlar yılda en az on gün olmak üzere hizmet içi eğitimi 

alırlar. Ayrıca birimde çalışan meslek elemanlarına yurt içinde veya yurt dışında faaliyet gösteren ve 

birimlerin eşdeğeri olan kurumlarda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde staj olanağı sağlar. 

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu 
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MADDE 8 
a)Müdürlüğü yönetme ve temsil etme görev ve yetkisine haiz amirdir. 

b)Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek. 

c)Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli 

görevlendirmeleri yapmak, müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek.   

ç)Belediyenin stratejik plan ve performans programında yer alan müdürlükle ilgili 

çalışmalar yapmak, hedefleri gerçekleştirmek. 

d)Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlayıp uygulamak. 

e)Tüm yardımlar için yönetmelikler hazırlamak ve güncellemek. 

f)Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunu ve gerektiğinde belirli sürelere ilişkin müdürlük 

faaliyetlerini üst makamlara sunmak. 

g)Personelinin performans durumunu izlemek ve gerekli değerlendirmeleri yapmak, varsa 

ceza ve ödül için üst makamlara teklifte bulunmak, personelin izin planlarını yapmak, izinlerini 

kullanmasını sağlamak, rapor, doğum, ölüm vb. konular ile özlük işlemlerini takip ve kontrol 

etmek, 

ğ)Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde harcama yetkilisi sıfatı ile belediye 

bütçesinde öngörülen harcamaları yapmak, 

h)Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde personele görev vermek ve müdürlük 

dâhilinde görev yerlerini değiştirmekle yetkilidir. 

ı)Belediyenin sosyal yardımlarla ilgili işlerinin yürütülmesini sağlamak. 

i)Sosyal sorumluluk projelerinin hazırlanması, planlanması ve uygulanmasını sağlamak.  

j)Müdürlüğe bağlı Engelliler Merkezi’nin hizmetlerini planlama ve hayata geçirilmesini 

sağlamak. 

k)Belediye Encümenine karar için evrak hazırlayıp göndermek. 

l)Belediye Encümeni ve Meclisince alınmış kararları uygulamak. 

m)Belediye Başkanının ve Başkan Yardımcısının talimatlarını yerine getirmek. 

n)Personelin devam-devamsızlık durumlarını takip etmek, disiplini sağlamak. 

o)Gerektiğinde, personel eğitimi için seminerlere teşvik ve yönlendirme yapmak. 

ö)Müdür yetki ve görevleri ile ilgili yaptığı faaliyetlerden dolayı Belediye Başkanına ve 

Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. 

 

Şefin Görev, Yetki ve Sorumluluğu 

MADDE 9 
a)Müdürlük tarafından verilen talimatlara uygun olarak servislerin iş ve işlemlerini kontrol 

eder, havale olunan belgelerin işlerinin tamamlanmasını sağlar, yazışmaları parafe eder. 

b)Müdürlük örgütlenme şemasında yer alan tüm iş ve işlemlerin Müdür adına mevzuata 

uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını ve yaptırılmasını sağlamak. 

c)Personelin mesaiye riayetini kontrol etmek. 

ç)Halkla ilişkileri sağlamak. 

d)Alan araştırmalarını organize etmek. 

e)Sosyal inceleme raporlarının hazırlanması ve işlerliğinin sağlanmasında kaynak 

oluşturmak. 

f)İşlerin yürütülmesi ve denetlenmesini sağlamak. 

g)Bağlı birimlerden gelen evrakların onaylanması ve üst makamlara ulaştırılmasını 

sağlamak. 

ğ)Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesi için personele iş bölümü ve dağıtımı yapmak. 

h)Müdürün talimatları doğrultusunda raporlar hazırlamak, kayıtlar tutmak. 

ı)Şef görev ve yetkileri ile ilgili yaptığı faaliyetlerinden dolayı Müdüre yürürlükteki 

mevzuata karşı sorumludur. 

i)Müdürün verdiği diğer görevleri yerine getirmek. 

 

Birimlerin Görev, Yetki ve Sorumluluğu 

MADDE 10 
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a)Irk, cinsiyet, yaş, inanç, siyasi düşünce, sınıf, kabiliyet ve benzeri hiçbir ayrımcılığı 

gözetmeden her vatandaşa eşit davranmak. 

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

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

gerçekleştirmeden görevinden ayrılmamak. 

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

adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışmak. 

ç)Buca Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden asker ailelerinden muhtaç durumda 

bulunanları tespit etmek.  

ça)Muhtaç durumda oldukları belirlenenleri Belediye Encümeni’ne sevk etmek.  

çb)Belediye Encümen kararıyla aylık bağlananların ödemelerini açtırdıkları banka 

hesaplarına yatırılmasını sağlamak.  

çc)Belediye Encümenince Muhtaç Asker Ailelerine yapılacak ödemeyle ilgili kararların ilgili 

deftere işlenerek 12 aylık-6 aylık ödeme sürelerinin söz konusu defterden takibini yapmak. 

d)Buca Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan ve yapılan araştırma ve değerlendirme 

sonucuna göre ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek. 

da)Erzak dağıtılacak ihtiyaç sahipleri ile ilgili listeleri hazırlayıp, imza karşılığında 

kendilerine teslimini sağlamak. 

db)Nakdi yardım kararıyla ilgili komisyon evrakını hazırlayıp, Belediye Başkanı’nın 

onayına sunmak. 

dc)Nakdi yardım kararı alınanlara bankada hesap numarası açtırmak ve ödeme emri evrakını 

hazırlayıp, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndermek. 

dç)Ödemelerle ilgili her ay düzenli bir şekilde tahakkuk bordrosu hazırlamak. 

e)Buca Belediye sınırları içerisinde ikamet eden ortaöğretim ve lisede okuyan başarılı, 

maddi imkanı kısıtlı öğrencilere yapılacak burs yardımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.  

ea)Burs başvurularının kabulünü yapmak. 

eb)Burs başvurularının, listesinin hazırlanarak karar alınması için, Meclis Burs 

Komisyonu’na sunmak. 

ec)Burs yardımı kararı alınanların adreslerine bilgi verilerek, bankada hesap açtırmalarını 

sağlamak. 

f)İlçemizde yaşayan engelli vatandaşın tespit edilmesini, kayıtlarının tutularak veri tabanı 

oluşturulmasını sağlamak.   

fa)Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için ilgili kuruluşlarla koordineli çalışarak proje 

üretmek. 

fb)Engelli vatandaşlarımızın mesai saatlerinde, ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm resmi 

kurum ve kuruluşlara ulaşımlarını sağlamak.  

fc)Dezavantajlı vatandaşlarımızın hayatlarını rahat idame ettirebilmeleri ve topluma 

kazandırılmaları amacıyla sosyal faaliyet ve organizasyonlar yapılmasını sağlamak. 

fç)Engelli Merkezi’nde kurs kayıtlarını tutmak. 

fd)Kursların başlangıç ve bitiş tarihlerinin takibini yapmak. 

fe)Kurs katılımlarını arttırmaya yönelik alan araştırmaları yapmak. 

ff)Kurs bitiminde kursiyerlerin sertifikalarının hazırlanmasını ve kursiyerlere ulaştırılmasını 

sağlamak. 

fg)Kurs merkezlerinin düzenini sağlamak. 

g)Bilim ve Eğitim Merkezinde eğitim desteği faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak. 

ga)Buca ilçe sınırları içerisinde yer alan öğrencilere çeşitli branşlarda okul dışı ders desteği 

sağlamak, 

gb)Öğrencilerin ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirmelerini sağlamak. 

ğ)Mahallelerdeki vatandaşlarımızın kurs ve etkinliklerle ilgili taleplerini değerlendirmek ve 

bunları sağlamak. 

h)Buca ilçemiz sınırlarında yaşayan Kadınların sosyo-ekonomik gelişimlerini sağlamak ve 

toplumsal yaşama katılımlarını arttırmayı amaçlamak. 

ha)Hobi, sanat ve meslek edindirmeye yönelik ücretsiz kurs faaliyetlerini yürütmeyi 
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sağlamak. 

ı)Cenaze sahiplerine ve cenaze evlerine acılı günlerinde destek olmak amacı ile yardım ve 

hizmet sunmak. 

i)Taziye evlerine çadır hizmeti sunmak.   

j)Taziye evlerine taziye paketi, pilav ve ayran yardımında bulunmak. 

k)5393 Sayılı Belediye Kanununun 38. Maddesi (1) bendi kapsamında hayırsever 

vatandaşlarca şartsız olarak bağışlanan her türlü (mobilya, beyaz eşya, kıyafet, vb.) malzemeleri 

toplayarak bu malzemeleri ilçemiz sınırlarında yaşayan ihtiyaç sahiplerine dağıtmak. 

l)Müdürlüğe gelen ve giden evrakların kayıt altına alınması, her türlü yazışmaların 

yapılması servislerle ilgili verilerin bilgisayara girişini yapmak. 

m)Belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak. 

n)Merkezler arası iletişimi sağlamak. 

o)Semt merkezi binalarının özelliklerine göre uygun kullanılmasını sağlamak. 

ö)Müdürün verdiği diğer işleri yapmak. 

 

Sosyal Çalışmacı 
a)Birime başvuranların ihtiyaç analizini yaparak uygun hizmet modelinden yararlanmalarını 

sağlamak. 

b)Sosyal inceleme raporlarının hazırlanması ve işlerliğinin sağlanmasında kaynak 

oluşturmak 

c)Birime başvuranların soysa-ekonomik ve eğitim düzeylerinde yükseltilmesine yönelik 

olarak çeşitli eğitim ve etkinlikler planlamak ve uygulamak. Bu konuda uzman kurum ve kişilerle 

işbirliği yapmak . 

ç)Katılım sağlanan her türlü eğitim, etkinlik ve toplantı ile ilgili rapor düzenlemek ve diğer 

personele bilgilendirme yapmak 

d)Personelin hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında görev almak 

e)Birimin araştırma ve projelerinde görev almak ve diğer meslek elemanları ile eş güdüm 

içinde çalışmak 

f)Genelge ve talimatlar ile verilen görev tanımı çerçevesinde diğer görevleri yapmak ve 

görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği içinde yürütmek 

g)Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yürütmek 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Denetim 

 

 

MADDE 11 
Müdürlük çalışmaları ve sonuçları Buca Belediye Başkanı tarafından denetlenir. Müdürlük, 

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

esas olmak üzere sunmakla yükümlüdür. Yıl sonu raporunun dışında da belli konularla ile ilgili 

raporlar Başkanlığa sunulabilir, Belediyenin denetleme organı tarafından yapılacak inceleme ve 

denetim yalnızca kalem işlemleri, defter kayıtları ile bunların idari ve mali sonuçlarını kapsar. 

 

 

 

 

 

     BEŞİNCİ BÖLÜM 

 Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Hüküm Bulunmayan Hususlar 

MADDE 12 
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Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

Yürütme 

MADDE 13 
Bu Yönetmelik hükümleri Buca Belediye Başkanlığı’nca yürütülür. 

 

Yürürlük 

MADDE 14 
Bu Yönetmelik: 5393 s.k.md.18/1-m bendi gereği Buca Belediye Meclisince kabul 

edildikten sonra 3011 s.k.md.2 gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan 

edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

 


