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KARARIN ÖZÜ:
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği

TEKLİF: 
02.09.2021 tarih, 2021/88174 sayılı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün  teklifi.

BAŞKANLIK MAKAMINA
 
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 2007/39 sayılı genelgesi ile Mahalli idarelerin kendi 
görev alanlarını ilgilendiren kanunların uygulanmasını sağlamak üzere hazırlayacakları yönetmelik 
taslaklarını, 19/12/2005 tarih ve 2005/9986 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Mevzuat 
Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanması gerektiği 
bildirilmiştir. 
 
5393 sayılı Belediye Kanunun Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklı 15.maddesinin b) fıkrası: 
"Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve 
uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek." hükmüne istinaden Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün hazırlanan görev ve 
çalışma yönetmeliği ekte sunulmuş olup, Belediye Meclisine havalesini Olurlarınıza arz ederim. 
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KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç
MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün kuruluş, 
örgütlenme, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir. 
 
Kapsam
MADDE 2 Bu yönetmelik Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görevli personel görev, 
yetki, çalışma, usul ve esasları ile sorumluluklarını kapsar. 
 
Dayanak
MADDE 3 Anayasanın 10. 41. 58 ve 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, 4721 sayılı Türk medeni Kanunu, 8423 sayılı İş Kanunu, 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı 
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Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi 
Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesi (CEDAW), Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi 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 Bu yönetmelikte adı geçen; 
a) Başkan: Kartal Belediye Başkanı'nı 
b) Başkanlık: Kartal Belediye Başkanlığı'nı 
c) Başkan Yardımcısı: Müdürlüğün bağlı olduğu ilgili Başkan Yardımcısını,
ç) Belediye: Kartal Belediyesini, 
d) Encümen: Kartal Belediye Encümenini, 
e) Meclis: Kartal 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) Alt birim: Müdür tarafından müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluklarının paylaştırılarak daha etkin ve 
verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla kurulan ve Müdürün emir ve talimatlarına göre kendisine verilen 
görevleri yürüten birimi, 
ı) Alt birim yöneticisi: Müdürlük alt birimlerinin ve faaliyetlerinin yürütülmesinden Müdüre karşı sorumlu 
olan yöneticiyi ifade eder.
i) Eşitlik Birimi: Çeşitli sebeplerden dezavantajlı hale getirilmiş, başta kadınlar olmak üzere tüm toplumsal 
kesimlerin eşitliğini sağlayıcı, ayrışmayı ve eşitsizliğe sebep olan koşul ve durumların araştırılarak ortadan 
kaldırılmasına hizmet eden birimdir. 
j) Yaşlı Hizmetleri Birimi: Yaşlı Bakımevine geçici veya tam zamanlı kabul edilecek yatılı ve/veya gündüzlü 
bakım için kabul edilen yaşlıların barınma, yatak, beslenme, giyim, ısınma, sağlık, rehabilitasyon vb. gibi 
ihtiyaçlarına yönelik hizmet eden birimdir.
k) Kadın Sığınma Evi: Şiddete, istismara uğrayan kadınların, korunması, güçlendirilmesi ve bu dönemde 
kadınların varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının karşılanabildiği, geçici süreyle kalabilecekleri yatılı sosyal 
hizmet birimidir. 
l) Kadın Girişimcilik ve İstihdam Birimi: Kadın girişimcilerin iş fikirlerini nitelikli iş planlarına 
dönüştürecekleri özgün, etkili ve uygulanabilir iş modelleri oluşturmalarına destek vermek amacıyla 
kurulmuş bir merkezdir.
m) Kadın Danışma ve Eğitim Merkezleri: Kadınlara, çocuklara ve ailelere yönelik psikolojik, hukuki vb. 
alanlarda sosyal hizmet uzmanları (sosyal çalışmacılar), psikologlar, sosyologlar, pedagoglar ve gerektiğinde 
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hukukçular ile danışma desteği verilen; ayrıca kadınların gelişimini, toplumsal ve yaşama sosyal katılımlarını 
sağlamak amacıyla eğitim, sağlık, kültür gibi alanlarda seminer, panel, konferans, çalıştay faaliyetleri 
gerçekleştirmek üzere açılan merkezdir.
 
Temel İlkeler 
MADDE 5 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 Bağlılık
 
Kuruluş ve Alt Birimler
 
MADDE 6 Müdürlük 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 48. Maddesi ile aynı Kanunun diğer ilgili hükümleri 
ve 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu'nun Belediye ve Bağlı 
Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile 10.04.2014 
tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri 
Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile Belediye Meclisinin 09.07.2014 tarih ve 182 sayılı 
kararıyla kurulmuştur.
 
Organizasyon Yapısı ve Bağlılık 
MADDE 7 - 1
1) Müdürlüğün personel yapısı: 
a) Müdür
b) Alt birim yöneticisi 
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c) Memur 
ç) Sözleşmeli Personel
d) İşçi 
e) Şirket Personelinden oluşur.
 
Müdürlüğün çalışmalarında ilgili mevzuat çerçevesinde ve mevzuatın belirleyip izin verdiği ölçütler 
içerisinde geçici süreli olarak akademisyenler, uzmanlar, eğitmenler, usta öğreticiler, uzman öğreticiler, 
öğretmenler ve avukatlar ile diğer ihtiyaç duyulacak ilgililerle çalışılabilir.
 
2) Bağlı Birimler:
 
a) Eşitlik Birimi
b) Yaşlı Hizmetleri Birimi 
c) Kadın Sığınma Evi 
ç) Kadın girişimcilik ve İstihdam Birimi 
d) Kadın Danışma ve Eğitim merkezleri
 
3) Bağlılık
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü doğrudan Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının 
yetkilendireceği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı çalışır. Alt birimlerinin sayı ve görevlerini belirlemede 
Müdür yetkilidir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Personelin görevleri, yetki ve sorumlulukları
 
MADDE 8 
Müdürlükte bir Müdür ile mer'i norm kadro mevzuatıyla belirlenen nitelik ve sayıda personel görev yapar. 
 
MADDE 9
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;
 
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 
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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 çalışmalar yapmak. 
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; Sosyal Hizmet Merkezlerinde sosyo-kültürel hizmetler 
sunmak, ihtiyaç sahibi vatandaşların tespit edilmesi halinde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile koordineli 
hareket etmek.
l) Üretilen el emeği ürünlerini değerlendirmek için STK kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğinde projeler 
yapmak ve yürütmek. 
m) Ulusal ve uluslararası haftalarda panel, toplantı ve etkinlikler düzenlemek, diğer kamu kurum ve 
kuruluşlarına katkı sağlamak.
n) Aile, çocuk ve bireyleri sosyal hayata katacak etkinlikler düzenlemek uygun mekânlar içinde iyileştirici 
ve geliştirici çalışmalar yapmak. 
o) Dezavantajlı gruplara yönelik üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde sosyal 
çalışmalar ve projeler yapmak. 
ö) 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.
p) 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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r) Çalışan personele, ilgili hizmetler konusunda meslek ve hizmet içi eğitim çalışmaları yapmak.
s) Mer'i mevzuatın ön gördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevleri icra edilmesini sağlamak.
 
MADDE 10 
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, hızlı 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.
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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.
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.
 
MADDE 11
Alt Birim Yöneticisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
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.
 
MADDE 12
Alt Birim Görevlilerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 
MADDE 11- Alt birimlerin işleyişinde alt birim sorumlusuna yardımcı olmak ve birimdeki işleri yürütmek 
üzere Müdür tarafından yeter sayıda alt birim görevlileri görevlendirilir. Alt birim görevlileri görev ve 
yetkilerini sürdürürken alt birim yöneticisine karşı sorumludurlar. 
 
MADDE 13
Müdürlükte Görevli Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 
(1) Sosyal Hizmet Uzmanlarının (Sosyal Çalışmacı) Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
 
a) Sosyal hizmet sunulacak ailelere ve kadınlara yönelik sorunların çözümü için mesleki çalışmalarda 
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bulunmak, raporlar düzenlemek ve belirlenmiş sorunların çözümüne yönelik iş ve işlemleri yürütmek, 
b) Gerektiğinde dezavantajlı gruplara, kadın ve çocuklara yönelik ilçe dahilinde hane incelemeleri yapmak, 
görüşme kayıtlarını ilgili mevzuat çerçevesinde tutmak, 
c) Alanıyla ilgili gerektiğinde alan araştırmaları yapmak, 
ç) Görev alanı ile ilgili gerekli akademik çalışmaları yaparak ilgili birimlere sunmak, 
d) Ailelere ve kadınlara yönelik hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve bu programların ilgili kişi ve 
birimlere sunumlarını yapmak, 
e) Dezavantajlı konumda bulunan kadın, aile ve çocukların sorunlarının çözümüne yönelik belirlenen 
ihtiyaçlar doğrultusunda, bu durumdaki bireylerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum 
kuruluşlarına yönlendirilmelerini sağlamak, 
f) Müdür tarafından verilen ve görev alanına giren diğer konularla ilgili gerekli çalışmaları yürütmek
 
(2) Psikologların Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
 
a) Dezavantajlı durumdaki kadın, aile ve çocuklara yönelik ihtiyaçları doğrultusunda mesleki yöntem ve 
tekniklerle psikolojik destek sunmak, 
b) Mesleki yöntem ve teknikler kullanarak Müdürlüğün görev alanı ve kendi görev alanı ile ilgili her türlü 
inceleme ve araştırmalar yapmak, bu yönde değerlendirme raporları hazırlamak, ilgili birimlere sunmak, 
c) Mesleki müdahale sürecinin tamamında yer almak, topladığı bilgi ve belgeleri başvurucu veya çalışma 
yaptığı bireylerin yararına uygun olarak gizlilik ilkeleri çerçevesinde kullanmak, elde ettiği bilgileri yasalarda 
belirtilen zorunluluklar ve emredici hükümler haricinde hiçbir kişi, makam ve kurumla paylaşmamak
ç) Çalışmalarında Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye'nin taraf olduğu diğer uluslararası 
sözleşmelerle güvence altına alınan özel hayatın gizliliği, kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve 
geliştirme hakkı, kişinin itibarına saygı gösterilmesini isteme hakkı, aile hayatına ve özel hayata saygı hakkı 
gibi temel ilkelere titizlikle riayet etmek, 
d) Klinik psikolojide uzmanlık derecesine sahip olmak kaydıyla davranışsal veya duygusal psikolojik 
sorunların giderilmesi amacıyla kadın, aile ve çocuklara yönelik bireysel ve grup çalışmaları düzenlemek, 
e) İhtiyaç duyulan alan ve konularda kadın, aile ve çocuklara yönelik eğitici programlar hazırlamak ve bu 
programlarda görev almak, 
f) Müdür tarafından verilen ve görev alanına giren diğer konularla ilgili gerekli çalışmaları yapmak 
biçimindedir.
 
(3) Sosyologların Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
 
a) Müdürün direktifleri doğrultusunda Müdürlüğün görev ve yetki alanına giren konularda alan araştırmaları 
yapmak, veriler tutmak, analiz ve çözüm önerileri geliştirmek ve bu yönde edindiği bilgi ve belgeleri gerekli 
birimlerle paylaşmak, 
b) Kadın-erkek fırsat eşitliğinin tam olarak sağlanması, kadının toplumsal statüsünün geliştirilmesi ve 
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yükseltilmesi, kadınların iş yaşamında daha aktif ve güçlü bir biçimde yer alabilmesi için araştırma-geliştirme 
çalışmaları yapmak, bu yönde çözüm önerileri sunmak, 
c) Aile, kadın ve çocuklar ile diğer dezavantajlı gruplara yönelik faaliyetlerde bulunan kamu kurumları, 
gönüllüler ve sivil toplum örgütleri ile Müdürlük adına yakın işbirliği çalışmaları gerçekleştirmek, 
ç) Kamuoyu araştırmaları yapmak, alanıyla ilgili istatistiki veriler tutmak, hizmetlerin kimlere ne için ve nasıl 
götürülmesi gerektiğini araştırmak,
d) Müdür tarafından verilen ve görev alanına giren diğer konularla ilgili gerekli çalışmaları yapmak 
Biçimindedir. 
 
(4) Pedagogların Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
 
a) Üstün zeka veya zeka geriliği gibi az rastlanır durumlarda çocukların uyum problemlerini incelemek, 
araştırmak ve bu yönde çözüm üretmeye çalışmak, 
b) Çocuklarda dikkat eksikliği gibi öğrenmeye engel oluşturabilecek problemlerin üstesinden gelmek için 
çalışmalar yürütmek,
c) Ebeveyn-çocuk ilişkilerinde rehberlik yapmak, 
ç) Kültür faktörünün çocuk üzerindeki etkilerini incelemek, 
d) Psikolojik rahatsızlıkları olan ya da doğuştan veya sonradan problemlerle karşılaşan çocuklara yönelik 
mesleki formasyonuna uygun özel çalışmalar yapmak, çözüm önerileri geliştirmek, 
e) Mesleğiyle ilgili faaliyet yürüten kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Müdürlük adına 
yakın işbirliği içerisinde olmak, ortak projeler gerçekleştirmek,
f) Müdürlükte görev yapan psikologlarla işbirliği içerisinde çocuklar ve aileleriyle gerektiğinde terapiler 
gerçekleştirmek,
g) Çocukların eğitim-öğretim başarılarının ve okula uyum durumlarının geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik 
çalışmalar yapmak, rehberlik ve yönlendirme hizmetinde bulunmak, 
ğ) Çalışmalarında Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye'nin taraf olduğu diğer uluslararası 
sözleşmelerle güvence altına alınan özel hayatın gizliliği, kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve 
geliştirme hakkı, kişinin itibarına saygı gösterilmesini isteme hakkı, aile hayatına saygı hakkı ve çocukların 
korunması gibi temel ilkelere titizlikle riayet etmek, 
h) Müdür tarafından verilen ve görev alanına giren diğer konularla ilgili gerekli çalışmaları yapmak 
Biçimindedir.
 
(5) Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 
Sosyal hizmet uzmanları (sosyal çalışmacılar), psikologlar, sosyologlar ve pedagoglar dışında Müdürlükte 
görev yapan diğer personellerin görev, yetki ve sorumlulukları;
 
Alt birimlerin işleyişinde alt birim sorumlusuna yardımcı olmak ve birimdeki işleri yürütmek üzere Müdür 
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tarafından yeter sayıda alt birim görevlileri görevlendirilir. Alt birim görevlileri görev ve yetkilerini 
sürdürürken alt birim sorumlusuna karşı sorumludurlar.
 
a) Müdürlüğün evrak kayıt işlemlerini yazılı ve/veya elektronik ortamda tutmak, 
b) Belediyedeki çalışma unvanına ve pozisyonuna uygun biçimde Müdür tarafından verilen görevleri yerine 
getirmek, 
c) Müdürlük çalışmalarında her zaman aktif olarak yer almak, 
ç) Müdürlük taşınırlarını korumak, uygun ve ölçülü kullanmak 
d) Müdürlük tarafından verilen hizmet içi eğitim çalışmaları ile Belediyenin ilgili kurumlarınca verilen 
mesleki gelişim programlarına katılım sağlamak, kendini geliştirmek, 
e) Edindiği bilgi ve belgeleri kamu disiplini, kişisel verilerin korunması ve ilgili yasalarda belirtilen gizlilik 
esaslarına uygun olarak korumak ve yasalarda belirtilen haller ve kurumlar dışındaki kişiler ve kurumlarla 
paylaşmamak, 
f) Müdür tarafından verilen ve görev alanına giren diğer konularla ilgili gerekli çalışmaları yapmak 
Biçimindedir. 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Görev ve hizmetlerin icrası
MADDE 14 - (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. 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 15 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 
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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 16 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.

YEDİNCİ BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükmüler Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 17 Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda müdürlüğün çalışma alanlarına ilişkin olarak; 
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 Bu yönetmelik; Kartal Belediye Meclisince kabul edildikten sonra yayımlandığı tarihte 
yürürlüğe girer.

Yürütme
 
MADDE 19 Bu yönetmelik hükümlerini Kartal Belediye Başkanı yürütür

RAPORLAR    : 
Hukuk Komisyonu'nun 07.09.2021 tarih, 41 Nolu raporu.
 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ : Kadın ve Aile Hizmetleri 
Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği  ile ilgili teklifinin görüşülmesi. (2021/88174)
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KOMİSYON GÖRÜŞÜ;  Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili 
teklifi komisyonumuzda görüşülmüş ve hukuka uygun bulunmuştur. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. 
(Hukuk Komisyonu Başkanı ve Üyeler.) 
 
Sağlık Komisyonu'nun 08.09.2021 tarih, 7 Nolu raporu.
 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ : Kadın ve 
Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği  ile ilgili teklifinin 
görüşülmesi. (2021/88174)
 
KOMİSYON GÖRÜŞÜ;  Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili 
teklifi müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca görüşülmüş ve uygun bulunmuştur. Yüce 
Meclisin Onayına Arz Olunur. (Sağlık Komisyonu Başkanı ve Üyeler.) 
 
AB ve Dış İlişkiler Komisyonu'nun 07.09.2021 tarih, 1 Nolu raporu.
 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ : Kadın ve 
Aile Hizmetleri  Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği  ile ilgili teklifinin 
görüşülmesi. (2021/88174)
 
KOMİSYON GÖRÜŞÜ;   Kadın ve Aile  Hizmetleri Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile 
ilgili teklifi müdürlüğünden geldiği şekliyle komisyonumuzca görüşülmüş ve uygun bulunmuştur. Yüce 
Meclisin Onayına Arz Olunur. (AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Üyeler.) 
 
 
Plan Bütçe Komisyonu'nun 07.09.2021 tarih, 6 Nolu raporu.
 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ : Belediye Meclisimizin 
06.09.2021 günlü birinci birleşiminde Kadın ve Aile  Hizmetleri Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma 
Yönetmeliği  komisyonumuza havale edilmiştir.
 
KOMİSYON GÖRÜŞÜ;   Yapılan inceleme sonucunda Kadın ve Aile  Hizmetleri Müdürlüğü'nün Görev 
ve Çalışma Yönetmeliği havale edildiği şekliyle komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Yüce Meclisin 
Onayına Arz Olunur. (Plan Bütçe Komisyonu Başkanı ve Üyeler.) 
 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun 07.09.2021 tarih, 1 Nolu raporu.
 
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ : Kadın ve 
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Aile Hizmetleri  Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği  ile ilgili teklifinin 
görüşülmesi. (2021/88174)
 
KOMİSYON GÖRÜŞÜ;   Kadın ve Aile  Hizmetleri Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile 
ilgili teklifi  komisyonumuzca görüşülmüş olup uygun bulunmuştur. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. 
(Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı ve Üyeler.) 
 
Eğitim Komisyonu'nun 07.09.2021 tarih, 2 Nolu raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI'NA KARTAL; KONUNUN ÖZÜ : Kadın ve 
Aile  Hizmetleri Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği  ile ilgili teklifinin 
görüşülmesi. (2021/88174)
 
KOMİSYON GÖRÜŞÜ;   Kadın ve Aile  Hizmetleri Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile 
ilgili teklifi  komisyonumuzca görüşülmüş olup uygun bulunmuştur. Yüce Meclisin Onayına Arz Olunur. 
(Eğitim Komisyonu Başkanı ve Üyeler.) 
 
SONUÇ     :
 
 Kadın ve Aile  Hizmetleri Müdürlüğü'nün Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifin Hukuk, Sağlık, 
AB ve Dış İlişkiler, Plan Bütçe, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Eğitim Komisyonu Raporları Doğrultusunda 
kabulüne Kartal İlçe Belediye Meclisinin 2021/ EYLÜL AYI TOPLANTISININ 09.09.2021 TARİHLİ 
2.BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ  İLE KARAR VERİLDİ.
 
 

 OLCAY ÖZGÖN
 BELEDİYE MECLİSİ 

2.BAŞKAN VEKİLİ

 UMUT DAŞTAN
MECLİS KATİBİ

 METİN ŞAHİN
MECLİS KATİBİ

GÖRÜLDÜ
...../.... /2021

 GÖKHAN YÜKSEL
BELEDİYE BAŞKANI

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Tarih ve Sayısı:  15.09.2021-93424
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