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1,IADDE l - B! yal..etıneligin anıacl. bakııııa nıuhtaç evclcır çlkanriıyacak duruıl)da o1an yaŞlılık. haslalık vc
engcllilik çeşitli nedenleı,le kişisel tenıizlikleı,ini ve ev 1enıizliklcıini kcndileri yapaııayaı vatandaşlarınlıza
yönelik "evde sosval destek hiznıetleri" vernıenin usul ve esaslaı,ını t,ıelirlenıektiı,

Kıpsirnı

VAl)Dl,, 2- B! Yoneın]elik. bakıma müıhüaç ekononıik ve sosyal yoksiınl!ık içinde bul!ınan; bakııra n]uhıaç
vaşlı, hasta ve engelli henışerileıinıize verilecek bakım hiznıetlcrini kapsaı

I)ı\ İılI li

lr:lADDf- 3- Bu Yoneümelik l0 man 2005 larih Ve 2575l sayllt resmi gazelede yay|mlanan EVDE Bakln]
Hizmeıleri Sunumu Yoneımeliği Ve 5]9j sayıIl Belediye Kanunun l4 Maddcsiıe davanılarak
'azırlannlıştır

l-ıılıorlır

|I,IADDE J- B! Yonetmelikte adı geçen:

Bakım Hizmetleri Değerlendirnle Heyeti Müracaatl yapı]an bakıma ıııuhtaç yaşlı/hastrengellinin
ikametg^hlnda bakım raporu hazırlayan^ bakln)a muhıaç kişinin baklnı hiztnetlerinin hangi tı]lden

1,apılacağına karar vereıı bakınr hiznrelleıine yönelik gözle inceleııe kontrol vapaı ve sonucunda bakını
hizmet|eri değerlendirme raporu haz|rlamakla gOrev|i heyeti,

Bakınr Raporu Bakım Hiznreıleri Değeı,lendirnıe heyeıinin bakıııa nıuhtaç yaşlı. ha§ıa ,,e eılreIIi
hemşerilerimizin kişisel baktm sağllk düınınllınu ve psiko-sosval duruııunu dikkate alaı,ak hazırladığı r,e

bakıma muhtaç kişinitı bakım ihtiyaçlarının ıespiı edildiği raporu.

It'ade edel

-til(liİilıı
j\,[ADDE 5- Mülki aııirler, Sağlık Kuruluşları. Muhtarlar. Genel Kolluk Kuvvetleri bakınr hiznıetleriıdeı
yaıarlanması anıacıyla bildirimde bulunabilirler,

lsıenecek Belgeler

Vukuatll nufils kaylt örneği
ikametgah belgesi
Sağlık kurulu rapoİu
Gelir durumuna ilişkin bel aıı ve ilgili belgeIer
Özürlü ya da yaşlının vasisi var ise vesayete ve vasi atanııasına ilişkiıı nıahkeme kaıaıı

B:ış\,ıırıısu l(ıbıll c(liltn l)ılitnlı lılı|hıxç. ,l i!şlı. hısıı rlj ı.ııgclli i(ilı \ ı|)ll:ı(ıL i)lcılllCl,

a)

b)

o)

d)

e)

llAl)l)l,6- Başvunıstı kabtıl cdilen r.e dosvısı 1aııaıı]lınan bi]kınrit ıııtıhtaç. vışlı. hısta ve eıgellileı için
aşağıdaki işlenıleı yapılıı,
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a) Baklnt raporrü \e bu yönetn]eliğin 5 \,laddesinde beıirtileüı belgeleri içeren doSya oluşttııuluı,
b) Dos!,adaki rapor \e bilgiler dognılnısunda bakım hizıı]eıleri değerleü]dirİne heveti taralindan oneıilelr

bakııt hiznıetiıin türü Başkanlık llakanıınca onaylaoıı

Bıkıılı l lizlnc(leİi KıDs:ınlI

\lADl)li 7- Bakıma ıııuhtaç Yaşlı Hasta ve Engellilere aşağ|daki baküm hiznretleri sunu]ur

. Banyo Yapıılılması

. Tırnaklaıınınkesilİ)esi

. saçlarınınkesilntesi

. saçlaı-ınlı] Taranİlası

. DiŞleİininüeır]izleırn]esi

. yelnek ve İçeçek ihtiyacınıı giderilııesi
o El. ylz ve ayak teııizliği
. saka] Traşünın Yapılması
o Elbiselerinin giydirilnıesi veçıkarılnıası
. Burun ve kulak tenrizliklerinin vapılnıası
. YaıaEtn|ıı ıenıiz]enl]lesi ve düzellilnıc\i
. odasınlıı/Evinin'l'enrizlcnnıesi
o Çanıaşlrlarıııııııılanıııası. rılulelııneşi

gibi hiznıeıleri içeı-ir

MAI)Dl,lİ -Bakll,l Hiznıetleıi değerlendirme heyeti Her siyasi partiden l Beledü}e Meclıs Ülesı. Kıılıtıı rc
Sosyal işler Müdürü. N4ali HiznretleI Mtidtirü. Sosyolog. Psikologdan. BaŞkaı]lık Nlakaııınıı oılayıvlı
oluşturulur,

MADDL 9- Baklm Hizmetleri Heyeti oy çokluğu ile kaı,ar alır

MADDli l0- Ba}Jfi faporunun hazırlanma§ünda görüş ve taleplerde dikkate alınabilir,

Baklm Hizmetleriııiıl verilnıesi

\ı,ı,ınnr,- ıı -ışbuyönetmelik Kepez Belde §lnırtarl içindeki ikanteıgah için geçerlidir

Baklnı Hizmetleri siiresi

,llADl)|, l2- l Yılı kapsar her yll ocak ayında dosya yeni]eİ]e işlenrleri vüruıü|ur

yürüılülük

iş bu yönetmelik,0l ocak20l9tarihi itibari ile yürürlüğe girer
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