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Madde l,- Bu ydn,etmeli[in

amacr Manavgat Belediyesi Sosyal Yardrm iqleri Mtidtirlii!-i.i'ntirr

kuruluq, gdrev, yetki ve sorumluluklan ile gahgma usul ve esaslannt diizenlemektir.
Kapsam

Madde 2- Bu y,dnetmelik Sosyal Yardrm iqleri Miidtirlii[ii'niin Manavgat'ta yaqayan
vatandaglar rmrza verece

[i

hizmetlerin gahqma usul ve esaslanm kap sar.

Duyanak

Madde 3- Bu ydnetmelik; 5393 Sayrh Belediye Kanunu'nun
dayanarak hazrlanrm gtr.

i5.

Maddesinin

b

fikrasrna

Tantmlar

Madde 4- Bu ydnetmelipin uygulanmasmda;
Manavgat Belediye B aqkanlt[t
Manavgat Belediye Baqkam
Sosyal Yardrm iqleri Mtidtiri.i'nii
Miidiir
Sosyal Yardrm iqleri Mtidiirliipi.i'nii
Miidiirliik
Sosyal Yardrm iqleri Mtidorlti$ti'ne ba$h gahqanlarrn ttimiinii
Personel
Sosyal Yardrm Ydnetmeli[i'nde belirtilen qartlan taqryan
Sosyal Yardtm
kiqilere yaprlacak ayni, nakdi ve hizmet yardtmlanm,
Sosyal Yardrm Y-iinetmeli[i: Manavgat ilqesi srrurlan ddhilinde yaprlacak sosyal
yardtmlarln usul ve esaslarmrn belirlendi[i y$netmelipi ifade eder.

Belediye
Belediye Baqkant

itketer
Madde 5- Manavgat Belediyesi Sosyal Yardrm iqleri Miidiirlii[tiniin ti.im gahqmalartnda,

a) Mi.idiirliik ig ve iqlemlerinde Kanun ve Ydnetmeliklere aykrrr olmamalt
b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerinde ve ihtiyaca uygun olmah

.j

d)

.j
0
g)
[i

Temel insan hak ve 6zgiirliikleri gergevesinde sosyal belediyecilik gahqmalan yapmak
Verilecek hizmetler adaletli ve eqit olmah
Kurum igi ydnetimde ilgeyi ilgilendiren kararlarda katrhmcrhk esas dhnmak
Belediyehaynaklarrmn kullammrnda etkinlik ve verimlilik esas ahnmak
Verilen hizmetler qeffaf, agrk ve hesap verilebilir olmah
Sorunlari analiz eimek, sorunlara kahcr ve yerinde gdztim tiretmek, gelecepe ddniik
stratej iler belirlemek

i)

Hizmetlerde gegici gdziim ve anhk kararlar yerine, Uzun vadeli ve kaltct siirdtirebilir
temel ilkeler esas almmaltdr.

iriNci n0lUivt
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Miidiirliik

Tanrmt.

Madde 6- T.C .Anayasasmda yer alan Sosyal Devlet anlayrgr ile

gahqmak, 5393 Sayrlt
Belediye KanununLun ilgili Maddelerinde yer alan hizmetleri yapmak ve uygulamak sureti ile
Manavgat ilge halkr iginde ma[dur, engelli, yagh, diigktin, dar gelirli, kimsesiz, yolda kalan
veya korunmaya muhtag olarak ya$ayan insanlanmrza sosyal hizmet ve yardrmlarda
bulunmak, ilgemi:t srrurlan igerisinde ya$ayan vatandaglarrmuza 5393 sayrh kanun ile di[er
kanun ve mevzuallar kapsamrnda sa[hk hizmetleri vermek, 5393 sayrh Belediye kanunu ile
di[er kanun ve mevzuatlar kapsamrnda kurulan, bu iqlemlerin kanun ve mevzuata uygun
olarak sonuglandrltlmasmr sa[layan birimdir.
Yetki
7- Mtidtirliik; yasalar ve diper mevzuatla belirlenen gekliyle ve Belediye BaEkamrun
veya yetkisini devretti[i baqkan yardrmcrsrrun emir ve onayl do[rultusunda sosyal yardrm
i glerini, sosyal hizmet iglerini ytiriitmekle gdrevlidir.

Madde

KuruluStaki personelin unv&n, ve nitelikleri

Madde

8- Ma:ravgat Belediyesi Sosyal Yardrm iqleri Miidtirii, Sosyolog, Halkla iliqkiler
elemam, Bilgi iqlem elemant, Hemqire, Zabrta, $ofor, Qocuk Geliqimcisi ve iggilerden
ibarettir.

Sosyal Yardtm

isleri Miidiiriiniin Gdrev, Yetkive Sorumlaluklart

Madde 9a) Belediye Bagkam'nm ve yetki verdi$i baqkan yardrmcrsrmn gdzetimi ve denetimi altrnda
miidiirlii[tin sevk ve idaresini, organize edilmesini, g6revlerin da[rtrlmasrnt, iq ve iqlemlerin
tanzimine iligkin dahili diizenlemeleri yapmak. Baqkanhk adrna yaprlacak olan btitiin
gahqmalardan

so

rumludur.

b) Miidiirliilii igiin, Bagkanh[rn gayeleri, politikalarr, btitgeleri ile uyumlu hedefler, planlar,
programlar geligtirir ve verilen sorumlulu[a gdre icraat eder.

c) Gdrev alam iginde bulunan faaliyetler igin ekibiyle uzun, orta ve lasa vadeli projeler
hanrlar. Planlann uygunluk ve yeterlilifini devamh oiarak izler, gerekiyorsa diizeltmeye
ydnelik tedbirler alrr. Projeyi Bagkanhga sunar.

d)

Baqkanh[rn kabul etti[i yOnetim ve organizasyon prensiplerini personeline agrklar,
organizasyon iginrleki konumlan hakkrnda gerekli bilgiyi vererek uyumlu gahqmalanm
sa$ar,

Ytiriitece[i tiim faaliyetleri srasmda belediyenin difer birimleri ile iyi ve etkin bir igbirlifii
iginde gahqmalanm ytir0ttir. Gerekti[inde proje konusuna gdre ilgili birimlerden
gdrevlendirilecek personeli gahqmalara dahil eder. Tiim faaliyetleri ilgili ve gegerli olan yasal
mevzuattaki de[iqikliklere gdre diizenler ve raporlar
e)

0 Alt

kademelerden gelen evrak ve bilgileri kontrol eder, varsa eksikliklerin giderilmesini

sallar,

g) Miidiirli.i[e geten ti.im evraklarrn iigililere sevk edilmesini sa[lar, edinilen bilgilerin
yetkisiz kigilerce paylagrlmamastru denetier,

h) Gdrevle ilgili hor ttirli.i igldrq yazrgmalann yaprlmasmt sa[lar, Baqkana, Enciimene, Meclise
teklifler su
nar, verilen kararlan uygular,

Faaliyetlerin devamhhfrm sa[lamak igin, yaprlan iqlernlerle ilgili her tiirlii kaydrn
tutulmasmr, gerekrlipinde istatistikli gahgma yaprlmasrm, gerekli belgelerin diizenlenmesini ve

t

izlenmesini, dnemli olan evrakrn saklanmasmr, bu konulardaki mevzuata gdre davramlmasrm
sa[lar,
Qakgma mevzuLatl, kendisinin ve personelinin mesleki beceri ve bilgisinin yenilenmesini
veya gahqanlanmn motivasyonuna ddniik olarak efitim gahqmalan vb. organizasyonlar yapar,

i)

j) Hazrrlanan proielerin ilgili

birim tarafindan uygulanmastru saflar, uygulama aqamasmda
gdziimler tiretir,
ydnelik
ydnlerine
takip edip, aksayan
k) Qalrqma alanla:lna ydnelik yaym ( kitap, broqiir, el ilam vb) yaprlmasml organize eder,

l) Yiirtirliikteki rnevzuatrn

Ongdrdtilii di[er gdrevler

ile

Baqkanhkqa verilen gdrevlerin

gergeklegtirilmesini saflar.

Personelin Giirev, Yetki ve Sorumluluklart

Madde 101.

Miidtirliik perrsonelinin gdrev, yetki ve sorumluluklarr

a)

Miidiiriin verdi[i ti.im gdrevleri yerine getirir. Ba[h oldu$u Miidiire karqt sorumiudur.

:

b) Miidiirliigiin, B,olediye biinyesindeki difer mi.idtirliiklerle, kamu kurum ve kuruluglanyla
6zel ve tiizel kiqilerrle olan yazrqmalanlnl zamanlnda ve do[ru olarak yapmak, bu yazrgmalarm
kaydrm tutmak, mdhafaza etmek ve argivlemek.
c) Miidiirliik faaliyetlerinin ytiriittilmesinde;
berueri mevzuat htiktimlerine riayet etmek,

d) Kendisine verilen

ilgili kanun, ti.iztik, yOnetmelik,

genelge, teblig ve

gOrevleri zamamnda, noksansrz ve hataya mahal vermeden yerine

getirmek.
e) Bu Yonetmelikt,o ve Sosyal Yardrm Ydnetmelifinde

f)

belirtilen usul ve esaslara uymak.

Mesleki bilgi, verimlilik ve etkinlik agrsmdan kendini siirekli geliqtirmek.

g) Miidtirlii[e

sosyal yardrm igin baqvuran ihtiyag sahibi kiqilerden, Sosyal Yardrm
Ydnetmeli[ine istinaden istenilen bilgi ve belgeleri tam ve do!ru olarak teslim almak, kaydrnr
yapmak ve bilgi beurkasr oluqturmak.
h) Sosyal yardrmda bulunulan ihtiyag sahibi kiqilerle ilgili bilgi bankasr oluqturmak.

i) Sosyal yardrm almasr uygun gdrtilen kigiiere, yardrmlann zamamnda ve yerinde

ulaqmasmt

saplamak.

)
Psikolog, sosyolog, gocuk geliqimcisi, hemgire, avukat vb meslek elemanlarmrn gdrev, yetki
ve sorumluluklarr:

a) Miidtirlti$iin gahqma alanlan ve hedefleri do!rultusunda, mevztrata, bu ydnetmelile ve
Sosyal Yardrm Ydnetmeliline uygun olarak; programlar oluqturmak, uygulamak ve
damgmanhk yapmalfrr. Ba[h oldulu Miidiire kargt sorumludur.
b) Ortaya grkan veya grkabilecek sorunlarr dnceden gdr0p dnleme hizmetivermek.

c) Kendisini ve gahgma ekibini geliqtiren faaliyetler iginde olmak.
d) Yaprlan iqlerle ilgili veri tabam olugturmak.

e) G0revi gere[i 6[renmiq olduklan higbir bilgiyi ilgisi olmayan kiqiler drgrndaki iigiincti
q

ahr

slara aEtklay unaz.

M iidiirlii{e
Sosyal

B

a{h

B

irimler

Aragtrma ve Veri Tabarunt Olugturma Birimi

Madde LL- Sosyal yardrm bagltru kayrtlanm gerekli ydntem ve tekniklerle ( anket, gdzlem)
inceler, saha araqtrrmasml yaparak yardrma ihtiyag duyan birey ya da ailelerin veri tabarunt
oluqturur. Raporunu oluqturur.

Sosyal Aragtrrma ve
yurfitiir.

Veri Tabamm Oluqturma Birimi

agaSrda sayrlan gdrevleri

Saha ar:aqtrrmasr yaparken, de$erlendirme komisyonu kriterleri do[rultusunda
sosyal aragtrma yaparak rapor hanrlar.

a)

b) Yaprlacak olan gahqmalarr rencide etmeden gerqekleqtirir.

Aile

ve Kadm

Birimi

Madde 12a) Gelir dii:zeyi diiqtik ailelere ayni yardrm yapmak,

b) Kadrmn sosyal ve ktiltiirel hayatakatrhmtru saflamak adrna iirettiklerini sergileme
ve satma imkam sa[lamak,
c) Toplu diigtin ve nikah merasimleri diizenlemek,

d) Aile danrqma merkezleri kurmak,
boqanma, aile
damgmanhk ve e[itim hizmetleri hazrlamak,

e) Evlilik, hamilelik,

iqi

giddet

ve goculun egitimi

konusunda

f1 Fakir ve gok gocuklu ailelere destek tedbirleri hazrrlamak,

g) Kadrn damqma ve dayanrqma merkezleri olugturmak,

h) ihtiyag

halinde psikolojik, hukuksal, ekonomik, esitim

ve giivenlik destefi

oluqturmak.

E{itim Btuimi
Madde 135393 Sayrh Belediye Kanununun 38. Maddesi (I) bendi kapsamrnda hayrsever
vatandaglarca qartsrz olarak ba[rqlanan veya 4734 Sayrh Kantu ihale kapsammda satrn alman
kryafet, krrtasiye gibi yardrmiann ihtiyag sahiplerine verilmesini sa[lamak,

a)

b)

Qocuklara ydnelik sosyal ve ki.ilttirel faaliyetler haztlamak, sosyal kattmlarmr
sa[lamak, yaz sporlarr agmak O[rencilerin baqanlarrnt arttrmak igin projeler uygulamak
c) Meslek edindirme e$itimleri hazrlamak,

d) Okuma ve kiitiiphane kdqeleri olugturmak,
e) ihtiyag sahiplerine Hayrrseverlerden

elitim yardrmt ( ayni burs )saflamak

yardun iSleri
tsirimi
Madde

br..r.i)n

14_

}$,r*;ff,]:]!i#:i

ihtivaslarrnr karsrlamasr isin
asevi asrrmasr, yiintr.irmesi,

b) satrn alma yoluyla alnan malzemeleri,
hayrseverler tarafindan yaprran
ihtiyag sahiplerine ulagtrrilma,,--ilot*
ba$rglarr,
malzeme'in"d.porunmasl
getirilmesini sa$layan Sosyal
ve dagitrma hazrr rrare
Markei puUelerini agmak,

c) Sosyai hizmet ve yarchmlar
iEin gonrillri kuruluqlar ve ilgili
kuruluqlarla igbirliginde
bulunmak, orrak proj er.t .i..tr.t,
oiut gurlq*"
;rugrurmak,

"r;;;;

d) Dosar afetrere karqr ortak pro.ierer
riretmek, harkr bilgiren<iirmek.

Engelli Hizmet Birimi
Madde

14_

a) Engelli aracr ve rioretsiz ulaqrm
hizmetlerinin ver'mesini sagramak,

ordu[u

3}J*tT'i'#r:]]:tffl,J.Hflk

ovnavabilecekleri ozet
vapilrn,$ oy,.ur aras geresrerinin

c) Gtinhik ya$amr kolaylagtrrmaya yonelik
kentsel aranrarda ve ya$afir aranla'nda
meka's al drizenr emel er konusun;;'r;;i"*rar
farkrndar rk gal gmai
r

a'

yapmak

d) Engelli vata'ndaqla'n tespit eclilip grda,
giyim, yakacak, ulagrm ve teknolojiden
yararlanmaya ycinelik ayni ve
nakdi y*A,U* J"Cr;?[,^",
,"ol",J)kj:1XTit'j:ila$avan

Engelliler ile sosval ve kriltrirel etkinlikter
yaparak bu kieileri

f) Engeili vatanriagrara ve ailereri'e
damqmanhk ve reirberlik yapmak.

YaSh

Birtmi

Madde t5a) Evde bakun hizmeti safilamak,

ur*r*of)

Danrgmanltk ve kurum bakrmrna

yura,*t?.3"J,1;"t?]-'

(

huzurevi, bakrm evi

) yoniendirme hizmeti

vakacak' ulagrm ve teknolojide' yararlanmaya ydneiik
ayni ve nakdi

Qocuk ve Geng

Birimi

Madde 16-

a) Aile igi

qiddet, ihmal ve gocuk istismannrn tjnlenmesine yonelik tedbirler

olugturmak,

b) Kdtti ahgkanhklar ve madde ba$rmhhfirrun onlenmesini safilamak,
c) Meslek edindirme kurslarr agmak,

d) ihtiyag sahibi gocuklara efiitim, giyecek, krrtasiye yardrmlarr sa$amak,

e) Ilgemizde ya$ayan biittin gocuklarrn katrlaca$r sosyal ve ktiltiirel

faaliyetler

drizenlemek,

I)

Gelecek nesillere giizel

bir iilke brrakmak adrna projeler tiretmek,

seminerler

vermek.

Sa{hk Hizmet Birimi
Madde t7-

a) ihtiyag sahiplerine safhk taramalan yaptrrmak, iq yerlerinde gahqanlann portor
muayenelerini yaptrrmak ve denetlemek, meskenlerin safihk qartiartnr denetlemek,

b)

Evlerde kuilarulmayan tarihi gegmig ilaglarrn topianmast ve bunlann sa[hk

birimlerine ulaghrrlmast nt safl amak,
c) Ev kazalan, ig kazalannda i1k yardrm konusunda

e[itici seminerler vermek,

d) Sa$hkh yagarn igin spor ve yriniyriq etkinlikleri diizenlemek,
e) Bulagrcr hastahklarla

ilgili kurum ve kuruluqlarla birlikte mticadele etmek,

UCUNcti nolUnr

Mtidiirliik

Qahqma ve Uygulamalartna itiqkin usul ve Esaslar

Mtidiirliik

Qahqma ve lJygulamalarma

Ait Genel Esaslar

Madde 18- Bu ydnetmelik gerefi Miidiirltk gahqmalan ilge srnrlan igerisinde,
yonetmelife gOre yaprhr,

bu

a) Biitiin gah$malar rrk, renk, cinsiyet, dil, din, mezhep, siyasal dtigiince, inang, etnik
kdken yriniinden hirgbir aynm yaprlmadan gergekleqtirilir"

b) Yaprlacak gahqmalar hizmet binaian ile srrurh olmayrp, ilge srrurlan igerisinde her
noktada yiiriitiiliir.

c) Miidtirliik, ttim imk6nlan en verimli bigimde kullanrr ve yeni kaynaklar
oluqturulmasr igin gaba gdsterir.

d) Yaprlan gahqmalarda

qahrs

ve ailelerin higbir qekilde rencide olmamalan igin her

ttirli.i 6nlem almrr.

e) Sosyal lyardrm igleri hizmetlerinin verilmesi, belediyenin mali durumu, taleplerin
ivedili[i durumuna g<ire muhtag, dar gelirli bagvuru veya tespit srrasr dikkate altrur.

f) Belediye hizmetleri, aciliyet ve dnemlilik durumuna gdre vatandaqlara en uygun
ydntemlerle uygulamr.
g) Sosyal Yardrm igleri Mi.idrirltipiini.in gahqmalanm
yaprlrr. Kigilere kezamlmrq hak vermez.

bu ycinetmelife gdre gegici

h) Belediyeye miidtirltik gahqmalan ve faaliyetleri ile ilgili destek vermek isteyen
kurum ve kurulugJlarlagerekli ig birii[ini sa[layarak bu hizmetlerin verilmesini koordine eder.
Kurum ve kuruluglann katklsrrunartmasr igin gaba sarf eder.

Baqvuru
Madde 19(1) Sosyal Yardrm iqleri Mi.idiirlii$i gahgmalarrndan faydalanmak isteyen vatandaqlar
Mtidrirlti[e bagvurur.
(2) Sosyal Yardrm iqleri Mtidiirliigiine qahsrn baqvurusu olmasa dahi, basrnda yer alan
veya zabfia biri:mi,sosyologlann araqtrrmasr, muhtarhk ve vatandaqlarca tespit edilip,
belediyeye bildiril,en durumlarda ilgili gahqmalar yaprlrr.

(3) Acil durum (dofal afet, yangrn, sel, firtma vb), cizel durum (aile igi qiddet, t<ire
mafduru vb) ve istisnai durumlarda tutanak tutularak evrak istemeden yardrm yaprhr.
Baqvuruda istenecek Belgeler

Madde 20- Sosyal Yardrm iqleri Mtidtirltisii Hizmetlerinden yararlanmak isteyen
vatandaglarrmrzdan aqa[rdaki belgeler istenir

:

(l)Vatandaghk numarasl bulunan herhangi resmi belge, vatandaqhk numarasl
bulunmayanlarda:r niifus kayrt drnefi,
(2)Kiqi ve Ailelerin ozel durumuna gdre hizmetlerden yararlanmak igin
belgeler de istenelbilir.

aqafrdanci

a' Tapu SicitMiidtirliiklerinden temin edilecek emlak
durumunu gdsterir belge,
b' Miiracaatr;trun okuyan gocuklan varsa, ilgili okuidan
almacak oprenim belgesi.
c' Her ttirlii afete uErayanlar igin durumu lelgeleyen evrak. (itfaiye,
su baskrm v.b.
raporlar)

d' HastahklaLdurumu ve/veya engelli durumuyla ilgili
saShk raporu, ilag regetesi.

Bagvurulann incelenmesi
Madde 21-

(r) Mfldttultiikge ba$}ru veya durum tespit belgeleri bu ydnetmelife
uygun bulunan
kigilerin ekonomik're sosyal durumunu tespite yoneliliolarak
gerektiginde yerinde inceleme
yaprlarak ve anketler yoluyla araqtrma yaprlr.
(2) Sosyal araqtrma bagvuranlann genel durumlan, istekleri
ve ihtiyaglalyla ilgili
toplanan bilgiler belirtilir. Bagwrarun evraklan
Mtidrirliikge sosyal aragtrrma ve anket
sonuglanyla birlikte de[erlendirme komisyonunun belirledi[i
kriterlere g6re
uygulamaya

alrrur.

(3) inceleme ve de$erlendirmeler inceleme elemanlan
tarafindan viinittiltr.

De[erlendirrme Komisvonu
Madde 21(1) Degerlendirme komisyonu mridtirlti[rin bagrr ordu[u
Belediye Bagkan Yardrmcrsr,
Mtidtirden oluqur, Belediye Bagkammn oluruyla De[Irlendirme
Komisyonuna iig yedek

tiye

segilir.

(2)De[erlendirme Komisyonu tiyelerinin, mtidtirliikte gcirev yaph[r
srire iginde

komisyon

iiyelili

de.yam eder,

Belediye Bagkam gerekli gdrmesi durumunda iiyeleri desigtirebilir.

Deferlendirrne Komisyonu Giirev ve yetkileri
Madde 22- I) eperlendirme komisyonunun gdrevleri :

1) Sosyal aragttrma ile tespit edilen yoksul veya muhtag kigilere yapriacak
nakdi
yardrmlarrn
miktan ve stiresi konusunda karar vermek.

2) Sosyal araqtrrma ile tespit edilen yoksul veya muhtag kigilere yaprlacak
ayni
yardrmlarrn kriterleri:ni belirlemek.

u0nntiNc0

SOLUNI

Yiiriitme ve Yiiriirlii$i

Yiiriirliiltik
Madde 23- Bu ydnetmelik kabuliine iligkin Belediye Meclis karanrun kesinlenmesi ve
Baqkamn onayl ile vtirtirliife girer.

Yiiriitme
Madde 24-Bu Yd,netmelik h0kiimleri Belediye Baqkam tarafindan yiirtittiltir.

