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T.C. 

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

   KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler 

 

Amaç  
MADDE 1 -  (1) Bu yönetmeliğin amacı; Ataşehir Belediyesi, Kadın ve Aile 

Hizmetleri Müdürlüğü’nün kuruluş, örgütlenme, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve 

esaslarını düzenlemektedir. 

 

          Kapsam  
          MADDE 2 - (1) Bu yönetmelik Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri 

Müdürlüğünde görevli personel görev, yetki, çalışma, usul ve esasları ile sorumluluklarını 

kapsar. 

 

        Dayanak  
        MADDE 3 - (1) Anayasanın 124. Maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5378 

Sayılı Engelliler Hakkında Kanun, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddeti 

önlenmesine dair kanun, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu,  Kadın Konukevi Yönetmeliği 

ve diğer ilgili mer’ i yasa ve yönetmeliklerin verdiği yetkilerle görev ve hizmetlerini 

yürütmektedir. 

 

Tanımlar  

MADDE 4 – (1) Bu yönetmelikte adı geçen;  
a) Başkan: Ataşehir Belediye Başkanı’nı  

  b) Başkanlık: Ataşehir Belediye Başkanlığı’nı  

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

  ç) Belediye: Ataşehir Belediyesini,  

d) Encümen: Ataşehir Belediye Encümenini, 

  e) Meclis: Ataşehir Belediye Meclisini,  

  f) Müdür: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürünü,  

g) Müdürlük: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü,  

  ğ) Personel: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personelini 

            h) Birim Sorumlusu: Birimlerin görevlerini yürütmek ve birimler arası koordinasyonu 

sağlamak üzere meslek elemanları,  eğitmenler veya diğer personeller arasından Müdürlükçe 

yetkilendirilen kişiyi,  

             ı) Meslek Elemanı: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyoloji, çocuk 

gelişimi, öğretmenlik, okul öncesi öğretmenlik, aile ve tüketici bilimleri ve sosyal hizmet 

alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensuplarını, 

             i) Ataevi (Sosyal Hizmet Merkezleri): Müdürlüğe bağlı birimlerin; çocuk, genç, 

kadın, aileye yönelik sosyal hizmet uygulamalarının yürütüldüğü hizmet binalarını,  

             j) Oyun Evi: İlçede yaşayan öz bakım becerilerini kazanan 36-66 aylık çocukların 

zihinsel gelişimlerini desteklemek,  kursiyerlerin çocuklarının yaratıcılıklarını ortaya 

koymalarına fırsat yaratmak,  sosyo - kültürel yoksunluklarını azaltarak sosyal yaşama 
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katılımlarını sağlamak amacıyla; tüm gelişim alanlarını destekleyen, yaş düzeylerine uygun 

materyallerin yer aldığı "açık kapı" sisteminin uygulandığı oyun merkezlerini, 

          k) Kadın Konukevi: : İstanbul Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü şiddeti önleme 

merkezi tarafından yönlendirilerek kabulü yapılan fiziksel, cinsel, duygusal, sözel ve 

ekonomik şiddet ve istismara uğrayan kadınların psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının 

çözümlenmesi sırasında, varsa çocuklarıyla birlikte geçici bir süre yatılı olarak kalabilecekleri 

hizmet binasını, 

 l) Engelli Hizmet Birimi: Ataşehir ilçe sınırlarında yaşayan engelli bireylerin 

yaşamlarını kolaylaştırmak için; bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, 

sosyal ve mesleki iyileştirme hizmetleri verilen hizmet binasını, 

ifade eder. 

         m) Kadın Girişimcilik Merkezi: Kadın girişimcilerin iş fikirlerini nitelikli iş planlarına 

dönüştürecekleri özgün, etkili ve uygulanabilir iş modelleri oluşturmalarına destek vermek 

amacıyla kurulmuş bir merkezdir. 

         n) Değerlendirme Kurulu: Kadın Girişimcilik Merkezinden faydalanmak isteyen 

girişimcilerin müracaatlarının değerlendirildiği ve girişimcilerle yüz yüze görüşülerek 

kabullerinin yapıldığı kuruldur. 

         o) Hobi Kursları Eğitmeni: Ataevleri Sosyal Hizmet Merkezlerinden faydalanan kadın 

kursiyerler için çeşitli hobi kursları düzenleyen eğitmendir.  

 

Temel İlkeler  

MADDE 5 – (1) Müdürlük tüm çalışmalarında;  

a) Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflığı,  

b) Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluğu,  

c) Hesap verebilirliği,  

ç) Kurum içi yönetiminde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılığı, 

d) Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitliği,  

e) Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimliliği,  

f) Hizmetlerin yürütülmesinde hizmet alan kişilerin, başta kadın hakları olmak üzere 

kişilik haklarına saygı ve gizliliği, 

g) Toplumun, ailenin ve kadının ihtiyaçları, sorunların tespiti ve çözümü, 

h) Müdürlük bünyesinde aile ve kadının sosyal refahını arttırmaya yönelik eğitici, 

geliştirici ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, 

ı) Hizmetlerin sunumunda kamu kurum ve kuruşları, üniversiteler, sivil toplum 

kuruluşları vakıf ve derneklerle işbirliği yapılması, 

i) Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürebilirliği, temel ilkelerini 

esas alır.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Müdürlüğün Kuruluş Esasları, Organizasyon Yapısı ve Organizasyon Şeması 

 

Kuruluş 

MADDE 6 - (1) Müdürlük 04.04.2014 tarihli 28968 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm 

Kadro İlke ve Standartlarına dair yönetmeliğe göre Belediye Meclisimizin 04.05.2015 tarih ve 

047 sayılı kararı ile kurulmuştur. 

 

Organizasyon Yapısı  
MADDE 7 - (1) Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün organizasyon yapısı aşağıda 

belirtilen şekildedir. 
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a) Müdür 

b) Şef  

c) Memur  

ç) Sözleşmeli personel 

d) İşçi 

e) Hizmet Alımı Personeli 

 

(2)  Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü doğrudan Belediye Başkanına veya Belediye 

Başkanının yetkilendireceği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı çalışır. Şefliklerin ve 

birimlerinin sayı ve görevlerini belirlemede Müdür yetkilidir. 

 

Organizasyon Şeması 

MADDE 8 - (1) Müdürlüğün organizasyon şeması. 

 

BAŞKAN 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

SOSYAL HİZMET 

BİRİMİ 

                             

                                                                                     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Personelin görevleri, yetki ve sorumlulukları 

 

MADDE 9 - (1) Müdürlükte bir Müdür ile mer’i norm kadro mevzuatıyla belirlenen 

nitelik ve sayıda personel görev yapar. 

 

MADDE 10 - (1) 

(1) Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün Görevleri 
Müdürlük; Belediyenin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan ilgili mer’i 

mevzuat ve Başkanın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlığın emir ve direktifleri 

doğrultusunda;  

BAŞKAN YARDIMCISI 

KADIN VE AİLE 

HİZMETLERİ MÜDÜRÜ 

TOPLUM HİZMET 

BİRİMİ 
ANA BİNA 

 ATAEVLERİ (SOSYAL 

HİZMET MERKEZLERİ) 

 

 ENGELLİ HİZMET BİRİMİ 

 ŞEF  

 KADIN 

KONUKEVİ 

 

 KADIN 

GİRİŞİMCİLİK 

MERKEZİ 

İDARİ BÜRO 
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a) Aile, çocuk ve bireylerin ruhsal ve fiziksel bütünlüğünün korunması, refahının 

arttırılmasına yönelik faaliyetlerini yürütmek, 

           b) İlçede yaşayan aile, çocuk ve bireylerin sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan 

destekleyici çalışmaları gerçekleştirmek, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle güçlendirmek. 

c) Kadınlarının toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit 

biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere; kadınlara yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini 

yürütmek bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında iş birliği 

ve koordinasyonu sağlamak. 

ç) Aile, çocuk ve bireylere yönelik olarak eğitsel faaliyetler, projeler, konferans, 

seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek. 

d) Yapılacak hizmetlerin geliştirilmesi ve yeni hizmet modellerinin oluşturulmasını 

sağlamak bunları ilgili uygulayıcı kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, 

vakıf ve dernekler ile işbirliği içinde yürütmek. 

e) AB, ulusal ve uluslararası projelere katılımı sağlamak.  

f) Aile, çocuk ve birey konularında yurt içi ve yurt dışı fon kuruluşlarına projeler 

sunmak finansman kaynaklarını belediye hizmetlerinde kullanabilecek argümanlar üretmek. 

g) Yapılacak harcamaların kaynağını belediye bütçesinden ayrılan ödenek ile 

sağlamak.  

ğ) Müdürlüğün çalışmalarını stratejik plan ve performans programındaki hedeflerine 

uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak. 

h) Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak. 
ı) Stratejik planlamaya uygun bütçe hazırlamak ve en ekonomik şekilde kullanılmasını ve 

gerçekleşmesini sağlamak. 

i) İlçede yaşayan halkın, sosyal ihtiyaçlarına uygun değişim ve gelişimi sağlayan 

projeler hazırlamak ve yürütmek.  

j) 18 yaşın üzerinde olup her türlü şiddete maruz kalmış veya kalma ihtimali olan 

barınma ihtiyacı duyan kadınların çocukları ile geçici bir süre kalabilecekleri sığınma evleri 

açmak ve hizmet verilmesini sağlamak.  

k) İlçemiz içerisinde yaşayan bireylerin, yaratıcı ve üretken bireyler olarak yaşam 

kalitelerinin artırılması ile toplumda tam eşit katılımın sağlanabilmesi amacıyla; Ataevi 

Sosyal Hizmet Merkezlerinde sosyo-kültürel hizmetler sunmak, ihtiyaç sahibi vatandaşların 

tespit edilmesi halinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile koordineli hareket etmek. 

l) Ataevi Sosyal Hizmet Merkezleri bünyesinde çeşitli kurslar düzenlenmek ve her 

türlü kurs giderlerini bütçe oranında sağlamak.  

m) Üretilen el emeği ürünlerini değerlendirmek için STK kamu kurum ve kuruluşları 

ile işbirliğinde projeler yapmak ve yürütmek.  

n) Ulusal ve uluslararası haftalarda panel, toplantı ve etkinlikler düzenlemek, diğer 

kamu kurum ve kuruluşlarına katkı sağlamak.  

o) Aile, çocuk ve bireyleri sosyal hayata katacak etkinlikler düzenlemek uygun 

mekânlar içinde iyileştirici ve geliştirici çalışmalar yapmak.  

ö) Dezavantajlı gruplara yönelik üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği 

içerisinde sosyal çalışmalar ve projeler yapmak.  

p) Toplumda kadına ve çocuklara karşı şiddetin oluşmasını önlemeye yönelik; öfke 

kontrolü, stresle başa çıkma, alkol ve uyuşturucunun olumsuz etkileri, ruhsal bozuklukların 

aile hayatına etkileri, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları vb. konularında eğitici 

programlar yapmak ve hedef kitlelerin bu programlara katılımlarını sağlayacak yöntemler 

geliştirmek. 

r) Belediyenin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile koordinasyon halinde programlar organize 

etmek. 
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s) Çalışan personele, ilgili hizmetler konusunda meslek ve hizmetiçi eğitim çalışmaları 

yapmak.  

ş) Mer’i mevzuatın ön gördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevleri 

icra edilmesini sağlamak.  

 t) Müdürlüğe bağlı Engelli Hizmet Birimi ile; 

 1) Bakıma muhtaç engellilere ve yaşlılara bakım hizmeti sunmak veya bu hizmeti ilgili 

mevzuat gereğince satın almak. 

 2)  Engelli bireylerle ilgili veri tabanı oluşturmak. 

 3) Engellilerin toplum hayatı ile bütünleşmelerini sağlayıcı ve kolaylaştırıcı 

çalışmaları yürütmek, sportif, sosyal ve kültürel aktiviteler yapmak, teşvik etmek ve 

yaygınlaştırmak.  

 4) Üniversiteler, özel kuruluşlar, engellilere hizmet amacıyla kurulmuş vakıf, dernek 

ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yaparak engellilere yönelik toplum temelli rehabilitasyon 

programlarını uygulamak. 

 5) Birime başvuran engelli ve ailelerine psiko-sosyal danışmanlık ve rehberlik 

hizmetleri vermek, engellilerle ilgili konularda eğitilmelerini, bilgilendirilmelerini ve 

bilinçlenmelerini sağlayıcı, konferans, seminer, sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek. 

 6) Farkındalığı artırmaya yönelik kitap, dergi, broşür gibi basılı, sesli ve görsel 

yayınları hazırlamak, yayımlamak ve dağıtmak.  

 7) Engelli ve aileleri için bilgilendirme, bilinçlendirme hizmetleri vermek, bu 

hizmetleri verecek personelin teknik bilgi ve beceriye sahip olması için gerekli eğitimi 

almasını sağlamak. 

 8) Engellileri nitelikli işgücü haline getirerek, çalışma yaşamına katılmalarını 

sağlamak için mesleki rehabilitasyon ve eğitim programları düzenlemek. 

9) İhtiyaç halinde engellilerin durumlarına uygun araçlarla bulundukları mekanlardan 

hastane, okul ve rehabilitasyon merkezi gibi yerlere ulaşımlarını sağlamak. 

 

Birime hizmet almak için başvuranlardan aşağıdaki belgeler istenir. 

a) T.C. kimlik numarasının da yer aldığı talep veya kayıt formu. 

b) Sağlık Kurulu raporu veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilmiş 

engelli kimlik kartı. (Engel oranı nüfus cüzdanına işlenmiş olanların, cüzdanın aslını 

göstermesi yeterlidir) 

u) Kadın Girişimcilik Merkezi ile; 

    1) Kadın girişimcilerin iş fikirlerini nitelikli iş planlarına dönüştürecekleri özgün, 

etkili ve uygulanabilir iş modelleri oluşturmalarına destek vermek. 

    2) KOSGEB hibelerinden faydalanmak üzere girişimcilere proje yazmaları 

konusunda destek olmak. 

    3) İşletmesini açmış ancak çeşitli sebeplerle (kira, stopaj, vergi vb.) desteğe ihtiyacı 

olan 25 kadının hedeflerine ulaşabilmeleri için ücretsiz ofis tahsis etmek. 

    4) Yeni iş fikri olan girişimci kadınlara ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmeti 

vererek, başarılı işletmeler kurabilmeleri için gerekli olan iş planı kavramı konusunda destek 

olmak. 

    5) Evinde kısıtlı imkanlarla üretim yapan kadınlar için atölye ve sarf malzemesi 

desteği sağlayarak üretim maliyetlerini en aza indirmek. 

    6) Düzenlenecek açık pazar etkinlikleri ile girişimci kadınlara yeni iş ve müşteri 

bağlantıları kurmalarını sağlamak. 

 Kadın girişimcilik merkezinden faydalanmak isteyen girişimcilerin müracaatlarının 

değerlendirilmesi “Değerlendirme Kurulu”nca yapılacaktır. Değerlendirme kurulu Kadın ve 

Aile Hizmetleri Müdürü V. veya onun belirleyeceği kişinin başkanlığında 3(üç) kişiden 
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oluşmaktadır. Kararlarda ihtilaf olması halinde başkanın kararı yönünde değerlendirme 

yapılacaktır. 

 

MADDE 11 –  

 

(1) Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

a) Harcama yetkilisi olarak müdürlük bütçesini etkin, ekonomik ve şeffaf olarak 

kullanılmasını sağlamak. 

b) Müdürlüğün iş ve işlemlerini mevzuat çerçevesinde başkan, meclis ve encümen 

kararlarına göre yürütmek. 

c) Ödeme emri belgelerini düzenleyecek olan gerçekleştirme görevlisini belirlemek, 

ç) Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli plan ve programları hazırlamak, personel ve 

birimler arasında işbirliği sağlayıp, denetimlerini yapmak. 

d) Stratejik planda yer alan hizmetlerin uygulanmasını ve yeni hizmet modellerinin 

oluşturulmasını sağlamak, 

e) Yapılan hizmetlere ilişkin gerekli kayıtların tutulmasını, standart formların 

oluşturulmasını, faaliyet sonunda düzenlenen formların değerlendirme raporlarının 

hazırlanmasını ve üst mercilere zamanında ulaştırılmasını sağlamak, 

f) Personelin özlük hakları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

g)Yıllık müdürlük bütçesinin hazırlanmasını sağlamak, 

ğ) Bütçe ödeneklerinin amacına uygun olarak usulünce kullanılmasını sağlamak, 

h) Müdürlüğün taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak, 

ı) Personelin hizmet içi eğitimlerinin planlamasını yapmak, 

i) Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesinde personele görev vermek ve 

gerektiğinde müdürlük dâhilinde görev yerlerini değiştirmek, 

j) Alt birimler ve birim sorumlularını görevlendirip görev tanımlarını yapmak.  

k) İhale yetkilisi olarak; yapılacak ihaleler için gerçekleştirme görevlileri ile komisyon 

üyelerini belirlemek ve görevlendirmek. İhale sürecini mevzuatına uygun olarak takip edip 

sonuçlandırmak. 

l) Bu yönetmelik kapsamında yürütülecek hizmetler ile ilgili müdürlük içi talimatlar 

hazırlamak ve yayınlamak. 

m) Müdürlüğünde çalışan personelin sağlıklı, etkili, uyumlu, haberleşme ve işbirliği 

düzenini kurmak.  

n) Personelin sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gerekli bilgi ve araç-gereci 

sağlamak. 

o) Müdürlüğe havale edilen iş ve evrakların birim personeline havalesini yapmak ve 

gereğinin yapılmasını sağlamak. 

ö) Bağlı personelinin, günlük mesaiye geliş ve gidişlerini kontrol edip, mesaisini 

aksatan personele gerekli işlemi yapmak. 

p) Müdürlüğe ilişkin görevlerin, mevzuat hükümleri gereğince yürütülmesi için karar 

vermek, tedbir almak, uygulamak. 

r) Görevlerin daha sağlıklı, süratli ve verimli olarak yürütülmesi için ihtiyaç duyacağı 

yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için önerilerde bulunmak. 

s) Müdürlüğe bağlı personele mazeret izni vermek, yıllık izin kullanış zamanlarını 

tespit etmek. 

ş) İhtiyaç duyduğu konularda yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için önerilerde 

bulunmak. 

t) Müdürlüğün hizmet kapsamında yer alan faaliyetler ile ilgili, müdürlük personelinin 

görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve bildirmek. 
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u) Müdürlük görev kapsamında yer alan hizmetler ile ilgili, yönetmelik ve yönergeler 

hazırlamak ve öneride bulunmak. 

ü) Harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı yasada belirlenmiş iş ve işlemleri 

gerçekleştirmek.  

v) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca ya da mevzuatla verilen diğer 

görevleri yapmak. 

y) Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, görevli personelin 

disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak. 

z) Birim faaliyetlerinin etkin, verimli ve amaca uygun gerçekleştirilmesini sağlamak, 

çalışmaları planlamak, izlemek, denetlemek ve koordine etmek. 

 

 

(2) Şef’in Görevleri 

a) Müdürlük örgütlenme şemasında yer alan tüm iş ve işlemlerin müdür adına 

mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını ve yaptırılmasını sağlamak.  

b) Personelin mesaiye riayetini kontrol etmek.  

c) Halkla ilişkileri sağlamak.  

ç) Alan araştırmalarını kontrol etmek.  

d) İşlerin yürütülmesi ve denetlenmesini sağlamak.  

e) Müdürlük görevlerinin yerine getirilmesi için personele iş bölümü ve dağıtımını 

yapmak.  

f) Bağlı birimlerden gelen evrakların onaylanması ve üst makamlara ulaştırılmasını 

sağlamak.  

g) Müdürün talimatları doğrultusunda raporlar hazırlamak, kayıtlar tutmak.  

ğ) Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.  

 

 

(3) Ataevi Birim Sorumlusunun Görevleri (Ataevi Sosyal Hizmet Merkezleri) 

 a) Müdürlük tarafından verilen yönetim görevlerini yerine getirmek. 

 b) Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek. 

 c) Müdürlüğün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporlarını hazırlamak, bu 

raporları hazırlamak için inceleme ve araştırmalar yapmak. 

 ç) Müdürlük tarafından istenilen bilgileri temin için sorumlu olduğu bölümlerde iş 

bölümünü gerçekleştirmek. 

 d) Birimin çalışma esaslarını gözden geçirip programlayarak, çalışmaların bu 

programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak. 

 e) Biriminde yapılan işlemleri ile kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve 

araştırmalar yaparak, sonucunu müdüre bildirmek. 

 f) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri de yerine getirmek. 

 g) Biriminde en uygun personel dağılımını gerçekleştirmek, iş akışının aksamadan 

sürdürülmesini sağlamak. 

 ğ) Biriminde çalışan personele üst makamların görüş, istek ve talimatlarını aktarmak. 

 h) Yürütülen işlerin hatasız ve zamanında bitirilmesi için çalışmak, gerekirse bu 

konuda ilgili personeli uyarmak. 

 ı) Birim faaliyetleri ile ilgili hizmet gerçekleştirme ve planları hazırlamak. 

 i) Biriminin hizmet kapsamında yer alan faaliyetlerini planlamak. 

 j) Birim faaliyetlerine ilişkin tutulan kayıtların birimde muhafaza edilmesini sağlamak, 

 k) Faaliyetlerine ilişkin bilgi ve kaynakların kullanım noktasında bulundurulması için 

gerekli olan düzenlemeleri yapmak. 
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 l) Birim tarafından sunulan hizmetler ile ilgili; faaliyet raporları hazırlamak, hedeflerin 

gerçekleşme durumlarını izlemek ve üst makama raporlamak. 

m) İdarece verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

(4) Kadın Konukevi Birim Sorumlusunun Görevleri 

      a) Kuruluşun idari ve teknik tüm işlerini amacına uygun olarak yürütmek.  

      b) Kadınlar ve çocukların en iyi şekilde bakımı, korunması ile sosyal ve psikolojik 

ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak. 

 c) Üst makamlar tarafından düzenlenecek toplantılara iştirak etmek, istenilen bilgileri 

vermek, talimatlar almak. 

 ç) Kadın konukevinin çalışma esaslarını gözden geçirerek planlayıp, programlayarak 

çalışmaların bu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak. 

 d) Müdür tarafından verilen benzeri nitelikteki diğer görevleri de yerine getirmek. 

 e) Kadın konukevinde en uygun personel dağılımını gerçekleştirmek, iş akışının 

aksamadan sürdürülmesini temin etmek. 

 f) Kadın konukevinde faaliyetlerine ilişkin tutulan kayıtların birimde muhafaza 

edilmesini sağlamak. 

 

 

(5) Engelli Hizmet Birim Sorumlusunun Görevleri 
a) Müdürün kendisine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında 

yapmak. 

 b) Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve emirlere uygun olarak engelli hizmet birimini 

yönetmek. 

 c) Birim personeli arasında iş bölümü yapmak ve çalışmalarını denetlemek. 

 ç) Personelin düzenli olarak hizmet yürütmesini temin etmek. 

 d) Biriminde çalışan personele üst makamların görüş, istek ve talimatlarını aktarmak. 

 e) Yürütülen işlerin hatasız ve zamanında bitirilmesi için çalışmak, gerekirse bu 

konuda ilgili personeli uyarmak. 

 f) Birim faaliyetleri ile ilgili hizmet gerçekleştirmek ve planları hazırlamak. 

 g) Biriminin hizmet kapsamında yer alan faaliyetleri planlamak 

 ğ) Birim faaliyetlerine ilişkin tutulan kayıtların birimde muhafaza edilmesini 

sağlamak. 

 h) Faaliyetlerine ilişkin bilgi ve kaynakların kullanım noktasında bulundurulması için 

gerekli olan düzenlemeleri yapmak. 

 ı) Birim tarafından sunulan hizmetler ile ilgili; faaliyet raporları hazırlamak, hedeflerin 

gerçekleşme durumlarını izlemek ve üst makama raporlamak. 

i) İdarece verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
  

 (6) Psikoloğun Görevleri 

a) Psikolojik destek için başvuran birey ve aileleri;  bio-psiko-sosyal çerçevede, 

mesleki yöntem ve teknikleri kullanarak incelemek, değerlendirmek, danışanların ruhsal iyilik 

halinin ve uyumunun sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak.   

b) Klinik psikolojide uzmanlık derecesine sahip olmak kaydıyla, davranışsal veya 

duygusal psikolojik sorunların giderilmesi amacıyla aile ve aile bireylerine yönelik bireysel ve 

grup çalışmaları düzenlemek. 

c) Çalışmalara ilişkin kayıtları düzenli tutmak, değerlendirmek ve saklamak. 

ç) Başvurularla ilgili yapacağı mesleki değerlendirme doğrultusunda danışmanlık ve 

rehberlik hizmeti vermek. 

e) Ailelere yönelik olarak koruyucu ve önleyici psikolojik hizmet sunmak. 
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d) Psikolojik sorunları olan bireyler için devlet hastaneleri ve üniversitelerin psikiyatri 

bölümleriyle işbirliği yaparak ortak programlar düzenlemek ve yürütmek. 

e) Mesleki uygulamalarını diğer meslek mensupları ile ekip çalışması içerisinde 

yürütmek. 

f)İhtiyaç duyulan alan ve konularda birey, aile ve gruplara yönelik eğitim 

programlarında görev almak.  

g) İdarenin yıllık çalışma plan ve programlarına katılmak. 

ğ) Mesleki müdahale sürecinin tamamında yer almak, topladığı bilgi ve belgeleri 

müracaatçı yararına ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde kullanmak. 

h) İdarece verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

(7) Sosyal Çalışmacı ve Sosyal Hizmet Uzmanının Görevleri 

a) Sosyal hizmet sunulacak birey ve ailelere yönelik, sorunların çözümü için mesleki 

çalışmalarda bulunmak, rapor düzenlemek ve bunlarla ilgili işlemleri yürütmek. 

b) Müdürlüğün işleyişi ve sunulan hizmetlerini bireylere, ailelere ve topluma tanıtmak. 

c) İlgili mevzuat uyarınca öngörülen tedbirlerin uygulanması ile gerekli hizmet 

modelinin bireylere ve ailelere sunulmasına yönelik sosyal inceleme raporu düzenlemek ve 

amirine sunmak. 

ç) İhtiyaç olması durumunda yatılı kuruluşlarda gerekli mesleki çalışmalarda 

bulunmak. 

d) Gizlilik ilkesine uygun olarak, yapılan çalışmalar ile ilgili kayıtları tutmak, yapılan 

mesleki çalışmalarla ilgili rapor ve dosyaları düzenlemek, arşivlemek. 

e) Çalışanların hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında 

görev almak. 

f) Görevlerini müdürün gözetiminde diğer meslek elemanları ile işbirliği içerisinde 

yürütmek. 

g) Genelge ve talimatlarla belirlenen görev tanımları içerisindeki diğer görevleri ve 

müdür tarafından verilecek görevleri yapmak. 

ğ) Mesleki müdahale sürecinin tamamında yer almak, topladığı bilgi ve belgeleri 

müracaatçı yararına ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde kullanmak. 

h) İdarece verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

 

(8) Sosyologun Görevleri  

a) Toplumsal sorunların oluşma sebeplerini araştırmak ve çözüm önerileri üretmek. 

b) Toplumsal gelişime katkı vermek amacıyla proje çalışmalarında görev almak, 

seminer ve eğitim programları planlamak ve uygulamak.  

c) Doğum, ölüm, iç ve dış göç, toplumun nüfus yapısını tespit etmek gibi demografik 

verilerin toplanması, toplanan bilgilerden hareketle geleceğe ait projeler yapmak. 

ç) Ailenin temel fonksiyonlarını geliştirebilmesi, aile kurumunun korunması, kadının 

statüsünün yükseltilmesi için alınacak önlemleri saptamak, çözüm önermek. 

d) Kamuoyu araştırmaları yapmak, hizmetlerin kimlere, niçin, nasıl götürülmesi 

gerektiğini araştırmak. 

e) İhtiyaç duyulan alan ve konularda birey, aile ve gruplara yönelik eğitim 

programlarında görev almak.  

f) İdarenin yıllık çalışma plan ve programlarına katılmak. 

    g) Başvuru gruplarını ilgili sosyal, ekonomik, kültürel, demografik, yatay ve dikey 

hareketlilik gibi değişkenler üzerinden incelemek, aralarında bağlantılar kurmak ve inceleme 

sonuçlarının işaret ettiği çalışmalara ilişkin öneri sunmak, plan yapmak ve proje geliştirmek. 
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    ğ) Mesleki müdahale sürecinin tamamında yer almak, topladığı bilgi ve belgeleri 

müracaatçı yararına ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde kullanmak. 

h) İdarece verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

 

 

(9) Eğitmen 

 a) Öğrenime devam eden çocukların akademik gelişimlerine katkı vermek,  

 b) Sınavlara hazırlık sürecinde destekleyici eğitim çalışmaları düzenlemek,  

 c) Çocukların eğitim ve öğrenim durumları ile ilgili gerekli araştırmaları yapmak, 

seviyelerine göre çalışma programları hazırlamak. 

 ç) Çocuklarla ilgili eğitsel kayıtları düzenli olarak tutmak. 

 d) Akademik başarısında düşüş ve farklılaşma olduğu gözlenen çocuklarla ilgili 

gerekli önlemlerin alınması amacıyla meslek elemanlarını bilgilendirmek.  

 e) Sınav kaygısını azaltmak ve sosyo-duygusal rahatlamayı sağlamak amacıyla ilgili 

birimlerle işbirliği içinde sosyo-kültürel organizasyonlarda görev almak. 

f) İdarece verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

 

(10) Çocuk Eğiticisi 

a) Çocuk evinin günlük işleyişinin planlanmasında ve uygulanmasında görev almak, 

b)Çocuklar için hazırlanan eğitim programlarını günlük program dahilinde uygulamak, 

c) Çocuk evinin, bakım, temizlik ve düzeninde sağlık koşullarının sağlanmasına 

yardımcı olmak, 

 

ç) Çocuk evinde bulunan çocukların temizlik, giyinme, soyunma gibi öz bakım 

ihtiyaçlarını karşılamalarına ilişkin davranış kazanmalarını sağlamak, 

d) Çocukların büyüme ve gelişmelerini takip etmek, 

e) İdarece verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

(11) Hemşire (Kadın Konukevi) 

a) Kadın ve çocukların sağlık durumlarını izlemek, hasta olan kadın ve çocukların 

konukevinde veya hastanede tedavisi için gerekli tüm işlemleri yerine getirmek, gerektiğinde 

kadınlara hastaneye gidişlerinde refakat etmek ve kayıtlarını tutmak. 

b) İhbarı zorunlu hastalıkları müdüre bildirmek. 

c) Aile plânlaması yöntemleri, gerekliliği ve yararları konusunda kadınları 

bilgilendirmek. 

ç) Anne adayları için beslenme, doğuma hazırlık ve bebek bakımı ile ilgili eğitim 

çalışmaları yapmak. 

d) Konukevinin tüm bölümlerinin sağlıklı yaşam koşullarına uygun, temiz, bakımlı ve 

düzenli olmasını sağlamak ve kontrol etmek. 

e) İdarece verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

(12) Kadın Girişimcilik Merkezi Sorumlusu 

a) Müdürün kendisine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında 

yapmak. 

 b) Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve emirlere uygun olarak kadın girişimcilik 

merkezini yönetmek. 

 c) Birim personeli arasında iş bölümü yapmak ve çalışmalarını denetlemek. 

 ç) Personelin düzenli olarak hizmet yürütmesini temin etmek. 
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 d) Biriminde çalışan personele üst makamların görüş, istek ve talimatlarını aktarmak. 

 e) Yürütülen işlerin hatasız ve zamanında bitirilmesi için çalışmak, gerekirse bu 

konuda ilgili personeli uyarmak. 

 f) Birim faaliyetleri ile ilgili hizmet gerçekleştirmek ve planları hazırlamak. 

 g) Biriminin hizmet kapsamında yer alan faaliyetleri planlamak 

 ğ) Birim faaliyetlerine ilişkin tutulan kayıtların birimde muhafaza edilmesini 

sağlamak. 

 h) Faaliyetlerine ilişkin bilgi ve kaynakların kullanım noktasında bulundurulması için 

gerekli olan düzenlemeleri yapmak. 

 ı) Birim tarafından sunulan hizmetler ile ilgili; faaliyet raporları hazırlamak, hedeflerin 

gerçekleşme durumlarını izlemek ve üst makama raporlamak. 

i) İdarece verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

j) Merkeze yapılan müracaatların değerlendirmesini yaparak söz konusu eğitim 

planlamalarını yapmak ve eğitimleri takip etmek. 

k) Ortak ofis tahsis ve sözleşme süreçlerini takip etmek. 

l) Atölyelerden faydalanacak girişimci kadınlarla yapılacak sözleşme süreçlerini takip 

etmek. 

m) Sözleşme şartlarına uymayan girişimcilerin tespit edilmesi halinde durumu 

tutanakla tespit ederek sözleşmesinin fesih edilmesi için üst makamlara bilgi vermek. 

n) Değerlendirme kurulunda üyelik yapmak. 

o) Bir sonraki yılın faaliyetlerini planlayarak, bütçesini hazırlamak. 

 

 (13) Hobi Kursları Eğitmenleri 

 

a)     Branşıyla alakalı yıllık planlama yapmak. 

b)     Kursiyerlere verilen eğitimlerin takibini yapmak. 

c)     Verilen eğitimlerde kullanılacak malzemelerin listesini oluşturmak. 

ç)  İdarece belirlenen sergi zamanlarında ve sosyo-kültürel faaliyet ve festival 

organizasyonlarında görev almak, yıl boyu çıkan ürünlerin tanıtımını yapmak, bu 

etkinliklerde kursiyerlerinin ürettiği ürünlerin satışı için gerekli çalışmaları yapmak. 

d)     İdarece verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Görev ve hizmetlerin icrası 

 

MADDE 12 - (1) Görevin kabulü: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne gelen 

evrakın önce kaydı yapılır, müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın 

gereğini zamanında ve noksansız olarak yapmakla yükümlüdür. Evraklar ilgili personele 

zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır, gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına 

göre işlenir, diğer birimlere ve kurum dışına ilişkin evraklar zimmetle ilgili müdürlüğe teslim 

edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır. 

(2) Görevin planlanması: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler 

müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür. 

(3) Görevin yürütülmesi: Müdürlükte görevli tüm personel kendilerine verilen 

görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır. 

Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli olduğu 

evrakı kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmedikçe görevinden ayrılamaz. 
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Belediye hizmetlerinde hesap verilebilirlik ilkesine uygun hareket edilir, uygulamalarda 

adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışılır. 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

İşbirliği ve Koordinasyon 

Müdürlük birimleri arasında işbirliği 

 

MADDE 13 - (1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon    

müdür tarafından sağlanır. 

a) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra 

müdüre iletilir. 

b) Müdür evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder. 

c) Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle 

görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, 

yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye 

devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri 

yapılmaz. 

ç) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim 

amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir. 

 

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon 

MADDE 14 - (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür. 

 a) Müdürlüğün, belediye dışı özel ve tüzel kişiler, valilik, büyükşehir belediyesi, kamu 

kurum ve kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; müdür ve başkan 

yardımcısının parafı belediye başkanının veya yetki verdiği başkan yardımcısının imzası ile 

yürütülür. 

 b) Belediyenin ilgili müdürlükleri Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün 

görevlerinin yürütülmesi ve koordinasyonun sağlanması için bu müdürlükçe kendilerinden 

istenen bilgi ve belgeye dayalı delilleri zamanında müdürlüğe göndermek zorundadır. 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Denetim 

Denetim ve Disiplin Hükümleri 

 

MADDE 15 - (1) Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü tüm personelini her zaman 

denetleme yetkisine sahiptir. 

 

Disiplin Cezaları  

MADDE 16 - (1) Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü birinci disiplin amiri olarak 

disiplin mevzuatları doğrultusunda işlemleri yürütür. 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükmüler 

Yönetmelikte yer almayan hususlar 

 

MADDE 17 - (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda müdürlüğün çalışma 

alanlarına ilişkin olarak;  
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a) Yargı kararları, bakanlar kurulu kararları, bakanlıkların çıkardıkları yönetmelikler, 

genelgeler ya da tebliğler, 

b) Bakanlık makamının yayınladığı genelge veya talimatlar ile gerekli görülen hallerde 

belediye meclisi kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 
MADDE 18 - (1) Bu yönetmelik; Ataşehir Belediye Meclisince kabul edildikten sonra 

yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 
MADDE 19 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini Ataşehir Belediye Başkanı yürütür. 


