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GÖREV TANIMI
Ekonomik ve sosyal açıdan yaşamlarını sürdüremeyen, temel ihtiyaçlarını
karşılamakta güçlük çeken dar gelirli , yaşlı , dul , yoksul , muhtaç ,kimsesiz , düşkün ve
engellilere , deprem, yangın, sel v.b. gibi afetlere maruz kalan kişilere bütçe imkanları
dahilinde ayni , nakdi ve hizmet yardımında bulunmak. Eğitim ve öğrenimini sürdürmekte
güçlük çeken çocuk ve gençlerimizin eğitimlerinin devamlılığı sağlamak ve yaşam kalitesini
arttırmak için her türlü desteği vermek . Çeşitli nedenlerden dolayı ( töre cinayeti , dayak ,
cinsel taciz ) kadın ve kız çocuklarına barınma yeri sağlamak her türlü ihtiyaçlarını
karşılamak. Toplumun her kesimine yönelik olarak meslek edindirme ve hobi amaçlı
kurslar açmak. Çeşitli konular ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla seminer , söyleşi ve
organizasyonlar düzenlemek , danışmanlık hizmetleri verip , psikolojik destek sağlamak .
Belediye yasasının öngördüğü tüm bu ve benzeri hizmetleri bütçe olanakları
çerçevesinde yerine getirilmesini sağlamaktır.
MÜDÜRLÜK
İlçe sınırları içerisinde ikamet eden temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken dar
gelirli yaşlı, yoksul, muhtaç, kimsesiz, engelli ve çocukları ile veya yalnız sığınma talebiyle
Belediye’ye başvuran vatandaşlarımıza yardımcı olmak.
Sosyal yardım için başvuran ihtiyaç sahibi kişilerden, Sosyal Yardım Yönetmeliğine
istinaden istenilen bilgi ve belgeleri tam ve doğru olarak teslim almak, kaydını yapmak ve
bilgi bankası oluşturmak. Sosyal yardım alması uygun görülen kişilere, yardımların
zamanında ve yerinde ulaşmasını sağlamak.
Yapılacak olan mal veya hizmet alımı için eğer müdürlük tarafından yapılacak ise
4734 sayılı kamu İhale Kanununa göre ihalenin yapılmasını ve sözleşmenin onaylanarak mal
veya hizmet teminini sağlamak, ihale sürecinin tamamlanması ile birlikte imzalanan
sözleşmede tanımlanan tüm süreçleri ve zaman planını takip etmek.
Müdürlük ile ilgili her türlü yazışma işlemlerini yürütmek, gelen ve giden evrakların
kaydını tutmak, dosyalama ve arşivleme işlemlerini yerine getirmek, personelin izin
formlarını düzenlemek ve izinlerini takip etmek, kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak.
Müdürlüğümüze bağlı birimlerdeki günlük çalışma ve yapılacak aktivitelerin
planlanmasını,
kontrolünü,
denetlenmesini,
koordinasyonunu
ve
gerçekleştirilmesini sağlamak.
Belediye yasasının öngördüğü tüm bu ve benzeri hizmetleri bütçe olanakları
çerçevesinde yerine getirilmesini sağlamaktır.
FAALİYET ALANI
 Sosyo-ekonomik sorunları yüksek olan, asgari yaşam sınırında bulunan ailelere,
öğrencilere, çocuklara, özürlülere ihtiyaçları doğrultusunda ayni ( gıda, yakacak, giyecek,
kırtasiye, eğitim araç gereçleri, ev eşyası, ilaç, tıbbi araç-gereç ile rehabilitasyon amaçlı ortezprotez cihazları ile engelli aracı, engelli yatağı vb.) ve nakdi yardım yapmak.
 Yangın, deprem , sel gibi afetlere maruz kalan ihtiyaçlı ailelere ayni ne nakdi
yardım yapmak.
 Kadın, çocuk, engelli, genç, yaşlı, birey ve ailelerine yönelik olarak yaşanan
sorunlara odaklı farkındalık amaçlı organizasyonlar yapmak ( söyleşi, sergi, kampanya,
çalıştay vb. ) eğitim çalışmaları düzenlemek.
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Farklı ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik olarak danışmanlık hizmeti verip,
psikolojik destek sağlamak.
 Çeşitli hedef gruplarına ( yaşlı , çocuk , engelli , genç ) yönelik hobi, beceri
ve meslek edindirme kursları düzenlemek.
 Karşıyaka sınırları içinde ikamet eden ve sosyo-ekonomik sorunları yüksek olan
ailelerin çocuklarına eğitim hizmeti vermek, yıl içerisinde kültürel, sosyal, sportif pek çok
aktivite düzenlemek.
 Çalışma alanımızla ilgili konularda çeşitli kurum ve kuruluşlarla, üniversitelerle,
STK’larla işbirliği yapmak.
 Ulusal bayramlar ve dini bayramlara yönelik organizasyonlar yapmak.
 Önemli gün, hafta, kutlama ve anma programları düzenlemek.
 Muhtaç ve dar gelirli ailelerinin öğrencilerine (ilkokul, ortaokul, lise) gerekli
çalışma sonucunda eğitim dönemi içinde Burs yardımı yapmak.
 Çocukları çeşitli aktivitelerle buluşturmak; bir sivil toplum kuruluşu zihniyeti
içinde çalışması koşuluyla; tüm dünya ülkelerinde olması arzu edilen; geleceğinin güvencesi
olan çocukların sosyal ve kültürel yönden gelişimine katkıda bulunmak.
 Müdürlük bünyesinde kurulan Mahalle Merkezlerinde, her kesime yönelik olarak
(Engelli, yaşlı kadın, çocuk, erkek ) danışmanlık hizmeti vermek, çeşitli seminer
ve söyleşiler yapmak , hobi, beceri ve meslek edindirme kursları düzenlemek.
 İhtiyacı olan yaşlı (huzurevi), kadın ve çocukları (kadın sığınmaevi) ile il dışından
tedavi için gelen hasta ve hasta yakınlarına yönelik ayni yardım olarak barınma yardımında da
bulunmak.
 Okul öncesi eğitimde fırsat eşitliği kapsamında 3-6 yaş arası çocuklara “Oyun
Odası” hizmeti ile SBS ve YGS-LYS’ye hazırlık amaçlı kurs ve etüd hizmeti vermek.
 Görme engellilere ve tüm engel guruplarına yönelik toplumsal farkındalık
çalışmaları yürütmek.
 Göçle oluşan bölgelerde çocuklara, kadınlara gençlere aileye dönük sosyalizasyon
ve entegrasyon amaçlı eğitim, sosyal, kültürel, sportif çalışmalar yapmak.
 Sosyo-ekonomik sorunları yüksek olan ailelerin okuyan çocuklarına yönelik okul
giysisi, okul araç-gereç yardımında bulunmak.
 Yaşanan sosyal hizmet alanlarındaki sorunlara yönelik, üniversite, STK ve diğer
resmi kuruluşlarla birlikteliği sağlamak.
 Bilgilendirme amaçlı süresiz yayınlar yapmak.
 Engelli vatandaşlarımızın herhangi bir sağlık kuruluşuna sevklerini sağlamak.
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