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ERCİŞ BELEDİyE naŞ«ı,NrıĞı
Sosyal Yardımla§ma MüdürIüğü

GöREV VE ÇALIŞMA YöNETMELiĞİ
BiRiNci BöLüM

Amaç, Kapsam, f)ayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler
Amaç

MADDE l_(l) Bu yönetmeliğin amacı; Erciş Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma
Müdiirlüğü'nün kuruluş, örgütlenme, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve
esaslannı düzenlemektedir.

Kapsam

MADDE 2-(l) Bu yönetmelik, Erciş Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğünde görevli
personel görev, yetki, çalışma, usul ve esasları ile sorumluluklannı kapsar
Dayanık

MADDE 3-(l) Bu yönetmelik, 03.o7.2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu, 10/0712004
tarihli 5216 sayılı Büyiikşehir kanunu, sosyal yardımlar yönetmeliği ve diğer mer'i
mevzuata dayanılarak hazrrlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4-(l) Bu yönetmelikte adı geçen;

Eaşkan

Başkanllık

Başkan Yardımcısı

Belediye

Encümcn

Meclis

Müdür

]\{üdürliik

Personel

ifade eder.

: Erciş Belediye Başkanı'nı,

: Erciş Belediye Başkanlığı'ru,

: Müdürlüğıin bağlı olduğu ilgili Başkan Yardımcısını,
: Erciş Belediyesini,

: Erciş Belediye Encümenini,

: Erciş Belediye Meclisini,

: Sosyal Yardımlaşma Müdiirü'nü,
: Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü'nü,

: Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü personelini.
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Temel ilkeler

MADDE 5-(l) Erciş Betediye Başkanlığı Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü tiim
çalışmalaıında;

Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,
a

b. Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

c. Hesap verebilirlik,

d. Kurum içi yönetiminde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık.

e. Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitiik,

I Belediye kaynaklarının kul]anımında etkinlik ve verimlilik,

g. Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık karaılar yerine siiıdürebilirlik,
temel ilkelerini esas alır.
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iı<iNci nöıüıı
Müdürlüğün Kuruluşu, Bağlılı$ ve Örgütlenme Yapısı

Kuruluş

MADDE 6-(1) Erciş Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdiiüılüğn 22/0412006 tarih|i

26|47 sayı|ı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 29l11l2O05 tarih ve 2006/9809

sayıh .Belediye ve Bağlı Kuruluşlan ile Müalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve

Standartlanna ilişkin esasları belirleyen Bakanlar kı,ırulu kararına dayalı olaıak Belediye

Meclisimizin 1ol09l2015 tarih ve 1 80/2015 sayılı kararı ile kabul edilen Norm Kadro

uygulaması sonucu kurulmuştur.

Bağlılığı

MADDE 7-( l ) Müdiirliık Belediye başkanına veya görevlendireceği başkan yardımclsına

bağlıdır.

Örgütlenmc yapısı

MADDE 8-( l ) Müdiirlüğiin örgütlenme yapısı aşağıdaki gibi oluşmakıadır.

Miidür V.

ilgiii Ptırsoneller
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MADDE 9-(1) ErciŞ BelediYe Başkanlığı Sosyal yardımlaşma MüdüIlüğü,nde bir Müdür V.ile mer'i norm kadro mevzu,

Müdü;rıüğün görev, yetki i.Tj:jİil,Hnitelik 
ve saYıda personel görev yapa.,

MADDE l0-(l) Erciş Belediye Başkanlığı Sosyal Yardlmlaşma Müdürlüğü; Erciş BelediyeBaşkanlığı'nın amaçları. prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili mer'i mevzuat veBelediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir vedirektil'leri doğrultusunda; Belediye sınırları içinde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaçlaıagerekli yardımları yapmaktan, özürlü vatandaşlara gerekli deslek ve yardımı sağIamaktan,toPlu sünnet, toPlu nikah ve toplu düğün organizasyonlarının yapılmasından, sosyal hizmet veyardımJaı için gönüllü kuruluşIar ve ilgili kuruluş.larla işbirliğinde bulunmaktan, ortak projelerüeterel< ortak çalışma alanları oluşturmaktan, Erciş Belediyesi'nin düzenlediği eğitim
çalışmalarını, el beceri kruslarını, meslek edindirme kurslannı. .r-,,"-, .,";,::::- - .

etmekten, kendisine bağlı merkezler aracılığı,,.,.H;o1l-#İ'"*r:ffi;
organizasyon ve etkinlikler hazırlamaktan, asker ailel
encümence beıirıenen oranıarda r**, "orr.r,;;;,,;H;:"#,:j:: 
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üçürucü BöLüM
Personel, Görev Yetki ve Sorumluluk
Pcrsonel



Belediye Başkanı'nın ve/veya görevlendirdiği Başkan Yardrmcısrnın gözetimi ve denetimi

altında yukarda özetle belirtilen görevlerin ifa ve icrası bağlamında:

a. Yapılacak yardımiarın kaynağı ve diğer harcamaların belediye bütçesinden al"nlan

ödenekten sağlanır,

b. İhtiyaç sahiplerini belirleme,

çalışmalarını yapmak,

belirlenen ihtiyaç sahiplerine gerekli yardımları ulaştırma

c İlçe de yaşayan ihtiyaç süibi vatandaşlala kanun ve yönetmelikler çerçevesinde gıda

yardımı, kıyafet yarclımı, eğitiın yardımı, yakacak yardrmr, eşya yardrmı vb

llerhangi bir Doğal Afet olayı sonucunda mağdur olaı belediye personellerine gerekli

olan ayni ve nakdi yaıdlmlaıln yapılması konusunda gerekli olan çalışmaları

d

yardımların yapılmasını sağlamak,

İlçemiz ve ilçe sınrları dışında kalan yangln ve doğal afete maruz kalan vatandaşların

tespitini yaparak ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak,

İiçemiz dAhilinde ikamet eden engelli vatandaşlarımıza ihtiyaçlan doğrultusunda

gerekli olan tekerlekli sandalye, işitme cihazı, beyaz baston, koltuk değneği, Protez,

ortopedİk ayakkabı vb, ayni yardımların yapılmasını sağlamak,

iıkogretim, 1ise ve dengi okullarda okuyan öğrencilere kryafet, mont, bot, kırtasiye vb,

ayni ve nakdi yardımların yapılmasını sağlamak,

Ihtiyaç sahibi vatandaşların ilaç, tahlil, tıbbi müdahale, doğum gibi Sağllk ve tedavi

giderlerinin karşılanmasını sağlamak,

I

g

h

sağlamak,

İlçenin Sosyo-Ekonomik açldan yetersiz, kentleşme bilincine ulaşmakta zorluklar ve

yokluklar yaşayan bölgelerinde oluşturulan Semt Merkezleri bünyesinde çeşitli kuıslu

düzenlenmesini sağlamak, her tiirlü kuıs giderlerini ve temrin]ikleri karşılamakİ'
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.]
. Dezavantajlı bölgelerdeki vatandaşlarımız,ln kente entegre edilmesi amacıyla, aile,

çocuk, engelli, yaşlı, kadın ve gençlere yönelik sosyal faaiiyetlere öncelik verilerek

piknik, gezi, kamp gibi vb, organizasyonlar yapılmasını sağlamak,

k. İlçede yaşayan dar gelirli kişilerin el emeği üriinlerini değerlendirmek için Sivil

Toplum Kuruluşları ve kamu kuruluşları ile işbirliği içerisinde projeler yapmak ve

yürütmek

1. Özüriülerinhayatlarınlnrahatidamesiiçinprojelergeliştirmek,

Ulusal ve uluslararası haftalarda etkinlikler düzenlenmesi, diğer kurum ve kuruluşlara

katkı verilmesi, ayrıca işbirliği içinde panel, toplantı, şölen gibi organizasyonlar

düzenlenmesi işlemlerinin yapılnıasını sağlamak,

Üniversiteler, kamu kurumları ve STK'lar ile işbirliği yaparak projeler geliştirilerek

uygulanmasını sağlamak ve heı türlü giderleri karşılamak,

İiçenin sosyo - ekonomik açıdan yetersiz bölgelerinde gıda bankası, giysi bankası,

aşevi ve çamaşırhane hizmetlerinin yapılmasını sağlamak,

Yapılan yardımların kayıtlarını tutmak ve biigisayara kaydederek arşive kaldınlmaİı

gerekenleri arşiv oluşturmak,

Maddi durumu yetersiz olan öğrencilere yönelik başarılannı artırmak motivasyonu

sağlamak amacıyla destek sağlaylcl ödül, hediye vb projeler uygulamak, '

Mer'i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafindan verilen görevlerin icra

edilmesini sağlamak.
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Persr.ınelin görevleri yetki ve §orumIululdarı
NIADDE 11-(l) Bu yönetmeliğin 7'nci maddesinde belirtilen temel görev, yetki ve
sorum]uluklar, mer'i norm kadro mevzuatı ve Belediye Başkanı'nın veya görevlendirdiği
Başkan yardımcısının onayıyla görev pozisyonları belirlenir. Bu bağlamda istihdam edilenler
belirtilen görevleri ifa ederler:

(l) Sosyal Yardım|aşma Müdürü

a

b

sosyal yardım işleri mü<türlüğünü başkanlık makamına karşı temsil etmek.

Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda personeli ile ilgili olarak gerekli
görevlendirmeleri yapmak, müdülük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıklan
gidermek.

c BelediYenin stratejik plan ve performans programında yer alan müdürlükle ilgikli
çalışmalar yapmak, hedefl eri gerçekleştirmek.

u

e

Belediyeni

geçirmek.

n stratejik planından yola çıkarak sosyal projeleri geliştirmek ve -hayata"

Müdürlüğün yıllık bütçesini hazır|ayıp uygulamak.
ı
,

F Müdürlüğün yıllık faaliyet raponınu ve gerektiğinde belirli sürelere liştır.ffiil,ll. '

I'aaliyetlerini üst makamlara sunmak.

n I'ersonelinin performans durumunu izlemek ve gerekli değerlendirmeleri yapmak,
varsa ceza ve ödül için üst makamlara teklifte bulunmak, personelin izin planiıırını
yapmak, izinlerini kullanmasını sağlamak, rapor, doğum, ölüm vb. konular ile özlük
iş;lemlerini takip ve kontrol etmek.

h. lvlüdürlük görevlerinin yerine getiriimesin<le harcama yetkilisi
bi.ltçesinde ön görülen harcamaları yapmak,

sıfat ile belediye

Müdüılük görevlerinin yerine getirilmesinde personele görev vermek ve müdültik
dAhilinde görev yerlerini değiştirmekle yetkilidit.
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J Belediyenin sosyal yardımlaıla ilgili işIerinin yürüttilmesini sağlamak.

sosyal sorumluluk projelerini hazırlanmasl, planlaması ve uygulamasıru sağlamak.

Müdürlüğe bağlı semt Merkezlerinin hizmetlerini planlama ve hayata geçirilmesini
sağlamak.

m. Personelin devam- devamsızlık durumlarınl takip etmek, disiplini sağlamak.

Gerektiğinde, personel eğilimi için seminerlere teşvik ve yönlendirme yapmak.

Müdür yetk,i ve görevleri ile ilgili yaptığı faaliyetlerden dolayl belediye başkanına,
başkan yardımcısına ve yiirürlükleki mevzuata karşı sorumludur.

k

n

o

Müdüılüğün görev alanına giren görevler; Müdürlüğe norm kadro ve Başkanlık onayıylatahsis edilen kadrolar tarafından icra edilir. Görevlerin, mevcut tüsisli kadrolaı arasındadağılını Müdiir taıafından yapılır. Müdür, görevleri mevcut kadroların süip oldukları;nitelik]eri, 1,eterlikleri, verimlilikleri, performans başarım seviyeleri vb. kriterize edilebiliryetkinliklerine göre dağıtır. Verilen görev geciktirilmeden v
2.t şef 

-^"v^' ğvıwv ğÇvırü'ü]fl lmeoen ve taın olaıak yerine getirilir.

(2) Dilğe r personol

a. Müdürlıik örgütlenme şemasında yer alan tüm iş ve işlemlerin müdür adına mevzuatauygun olarak taln ve zatnanlnda yapılınasını ve yaptırılmasını sağlamak

b. .Personelin mesaiye riayetini kontrol etmek,

c. I-jalkJa ilişkileri sağlamak.

d. ı\lan araştırmalarını organize etmek.

d,{



sosyal inceleme raporlarının hazırlanması ve işlerliğinin sağlanmasında kavnak
oiuşturmak.

Işlerin yıirütülmesi ve denetlenmesini sağlamak.

Bağlı birimlerden gelen evrakların onaylanması ve üst makamlara ulaştınlmıuını
sağlamak.

Müditlü görevlerinin yerine getirilmesi için personele iş bölümü ve dağıtımı
yapmak.

Müdürün talimatları doğrultusunda raporlaı hazırlamak, kayıtlar futmak

şef görev ve yetkileri ile ilgili yapığı faaliyetlerinden dolayı müdüre yürürliikteki
mevzuata karşı sorumludur.

k Müdi,irün verdiği diğer görevleri yerine getirmek,

2.2 Menıur

lı4üdürliik giderlerini bütçe ödeneklerine göre <lüzenlemek takip etmek,

c

g

f.

h.

J

il

b

c

Kurumlar arası ve kurum içi yazışmalan yapmak.

Evrak takip ve arşivleme.

d. l]ordro hazırlama

Muhasebe işlemlerini ytirütmek.

t] Personel işlemlerini yapmak.

"i/

g idari işleri yapmak.
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h. Demirbaş ve Ambar takip işlemleri

Encümen ve meclis için evrak hazırlamak.

Müdürün verdiği diğer işleri yapmak.J

^4ADDE 
12 - Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yünirlükteki ilgili mevzuat

hiikümlerine uyulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Yürür]iik

NIADDE l3-(l) Bu Yönetmelik hükümleri; Erciş Belediye Meclisi'nin kabulü ile 1ninirlüğegireİ.

Yü rütrne

MADDE r4-(l)Bu Yönetmelik hükümlerini Erciş Belediye Başkanı yürüttir
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c) Sağlık izleme defteri (çocuk ve personelin sağlık durumlarını gösteren defter),

ç) Evrak kayıt d efteri,

d) Gerekli muhasebe defter Ve kayıtları.

DENETİM:
MADDE 25
Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin yönetmelik esaslarına uygunIuğu, Sosyal Hizmetler ve

Çocuk Esirgeme Kurumu il lı4üdürlüğü; işleyiş, tertlp, düzen ve hizmetlerin takibi ise

Sosyal Yardımlaşma N4üdürlüğü tarafından denetlenir.

BEŞİNCi BÖLÜM
PRoToKQL vr İşeinı_İĞİ:
MADDE 26
Başkanlık makamı, uygun göreceği meslek kuruluşlarıyla, Başkanlık onayı almak

kaydıyIa, protokol yaparak, Kreş ve Gündüz Bakımevi faaIiyetlerine yardımcı olur.

YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME:
MADDE 27

Bu yönetmelik, Erciş Belediye tvleclisi'nin onayından sonra yürürlüğe girer.

YURUTME:
MADDE 28

Bu yönetmelik hükümlerini, Erciş Belediye Başkanı taraflndan yürütülür.
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