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Amaç, Kapsam, Dayııak, Tınlmlar ve Genel f,saslar

Amıç

MADDE l - (l) Bu yoneımelik, ihtiyaclnl karşılayamayan ve hayatlarlnü en düşük seviyede dahi

sürdürmekte güç|ük çeken dar gelirli. yoksul, muhtaç, kimsesiz ve özürlülere bütçe imkanlarl dahilinde
yapılacak ayni ve nakdi yardımlar ile §o§yal hizmetlerin yüfutülmesine dair usul ve esasları belirleınek

amacıyla düzenlenmişıir

Kapsım

MADDE 2 - (l) Bu yönetmelik. Belediye ve mücavir alan sınıı|arü içinde belediye taraindan
yapılacak sosyal hizmetler ve yardımlaıın şekli ile bu hizmet ve yardümlardan faydalanacak durumda

olanları kapsa..

\'7 Dayanak

MADDE 3 - (l) Bu yönetmelik. 03107l2o05 tarihli ve 5]93 sayılı Belediye Kanunu'nun l4 uncü

maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile. l5 inci maddesinin birinci fikrasının (b) bendi hükünılerine

dayanülarak hazırIanmlştır.

Talrımlar

MADDE 4 - (l) Bu yönetmelikte geçen;

a) Ayni Yardtm: Yiyecek, giyecek yakacak, ev eşyası, kınasiye ile sosyal inceleme raporuyla

müracaatçlnın ihtiyacına göre verilecek mal ve malzem€ yardtm!nü,

b) Belediye: Kepez Belediyesini,

c) Belediye Başkanı. Kepez Belediye Başkanını,

ç) Belediye Başkan Yardımcısı Kepez Belediye Başkan Yardımcılığı'nı.

d) Birim Külıurvesosyal |şleri Mudurluğu'ne bağll sosyal lşlerBirimi'ni.

e) Hizmet Standanları Tablosu: Kamu kurum ve kuruluşlarının doğrudan vatandaşa
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sundukları kamu hiznletlerinin. bu hizmetlere başvuru için istedikleri başwru belgelerinin ve

eksiksiz başvuru dıırumunda hizmetin en geç tamamlama §ürelerinin beli(ildiği tabloyu.

0 Mü]htar Kepez Mahalle Muhtarlaıını,

g) Müdürlük Kühür Ve Sosyal işleri Müdürlüğü'nü,

ğ) Nakdi Yardım: Bu yönetmelik kapsamında yapılacak para veya para yerine geçebilen alışveriş ve

benzeri çek. aklllt kan. allşveriş kredi kartl, kan kontörü Ve benzeli kartlarl.
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h) sosyal Hizmet Ve Yardım Bu yönetmelikte belirtilen şartlarl taşıyan kişilere yapılacak ayni ve

nakdi yardtmla. ile hizmetleri,

ü ) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu: Meclis Kararı ile belirlenmiş Sosyal İşler Konıisvonu

üyelerini,

i) so§yal Yardım Tespiı Raporu Yönetmelik kapsamında yardım için başvuranın ekonomik Ve

sosyal durumunun aile ve çevresel tünl boyutlart ile ilgili müdürlük Ve Zablta tarafından tespiıini içercn

mporı],

j) Yönetmelik] Kepez Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardlm Yönetmeliği'ni ilade eder

Genel esaslaa

MADDE 5 - ( l ) BelediYe bu yoneımelikle belirtilen şarıları ıaşıyan kişilere yardımda bulunabilir

(2) Yardlm uygulamalar!na aiı gene] esasla, şunlardır:

a) Belediye ayni ve nakdi yardınılarda bulunur Bu amaçla bütçeye her yıl ödenek konur.

\^/ b) sosyal yardım programlarınln uygulanmastnda muhtaç çocuk ve ailesi, muhtaç özürlü ve mulıtaç

yaşlı öncelikli değerlendirilir. Yardım tatebinin Belediye imkdnları iIe karşılanamayacak derecede thzla

oImasü halinde öncelikler, mü]htaç olnıa derecesi. aciliyet durumu ve müracaat sırası esas aItnarak belirleııir,

c) Sosyal yardım uygulamalarında, muhtaç durumda bulunan kişilerin en kısa sürede kendi ilııkanlarl

ile geçinebilecekleri bif hale gelebilecekleri hizmeti sağlama anlayışı içinde bulunması esastır

ç) Sosyal hizmet|erin yünitülmesi Ve sunulmastnda hiçbir ayrııİ gözetilemez.

i«iıci söLürvı

Yardım E§asları ve Sosyal YırdımlardıD Yırırlanacak Olanlır

Yardım esasları ve yardımLırdaı yırarlanacak olanlar

t,/ MADDE 6 _ (l ) Belediye ve muçavir alan sınırları içerisinde ikamet eden muhtaç kişilere Oncelik

verilmek suretiyle ödeneklerin yeterliliği ölçusünde bu hizmetlerden aşağıda belinilen kişiler yararlanır

a)Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve/veya sosyal güVencesi ol!ıp da asgari düzeyde geçinnıekıe

güçlük çeken kişi ve aileler ücretin 7: sinin altında geliri olanlar

b )Evinde yemek yapamayacak durumda olan düzenli ve sağlıklı beslenme sorunu yaşayan nruhtaç

kişiler.

c) Ntuhtaç yaŞll ve özürluler.

ç) Doğal afetler nedeniyle muhtaç duruma düşen aileler veya yakınlarını kaybederek kinsesiz ve

korumasız kalmış kişiler.

d) Olağanüstü bir felaket hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinden ve geçindirıııekle

yükümlü bulunduğu ajle fe.tlerinin temel ihtiyaçlarını kaışılamayacak durunrda olan]ar, hayati ıehlike arz
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eden ve ameliyat gerekıiren durumlarla karşllaşan kiŞiler ile ekonomik yoksun]uğu nedeniyle kendisiİi
geçindiremeyecek durumda olan muhtaç kişiler.

e) Belediye tarafından yaptırılacak değerlendirmede yardıma ihtiyacı olduğuna karar verilenler.

f) Maddi soıunlarla karşılaşarak eğitimini devam ettifemeyecek duruma düşen ve/veya zor]anan ona
öğretim ve yükseköğretim öğrentilerine ailesi Kepez'de ikamet etmek kaydlyla burs niteliğinde olmayan
geçici ve karşılıksız nakdi yardım yapılır,

üÇüNcü BöLüM

Sosyıl Yırdım |lizrneti Alacnk Olaoların

Miiracaatl, Te§piti, ltıcelenmesi ve Değerlendirilmesi

Müracaat şek|i

MADDf, 7 - ( l ) Yardım talebinde bulunmak isteyenler. dilekçeyle Belediye'ye başıırabilir
\_lüracaatlar muhtaç kişilerin kendi5i tarafından yapılacağı gibi zabıta. polis, gibi kolluk kuvvetleri. nruhıar.

Vatandaşlar ve dernekler taraftndan da yapılabilir Ayrıca basında çıkan haberler de ihbar olarak

değerlendirilir.

Müracaatların tespiti. incelenmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 8 ( 1 ) sosyal yardım hizmeti alınak üze.e miiracaatta blılunan nıuhtaç kişiierin hakkınd.

en az iki Sosyal işler Birimi görevlisi i)e bir Zabıta görevlisi tarafından kişinin ikametgah, ve çevresi
incelenerek Sosyal Yardım Tespiı Raporu hazır]anır

( 2 ) Nakdi yardtm başvurusunu içeren evraklar nıüdürlükçe Sosyal Yardlm Tespit Raporu ile
birlikte değerlendirilmek üzere sosYal Yardlm Değerlendirme Kuru|una gönderi]ir

( 3 ) Yönetmelikte belirtilen kişiIere yapılao n]üracaatlarda, maracaatçının ne tü. yardım modelinden

yaralanacağı Sosyal Yaıdım Değerlendirme Kuıulu üyeleri tarafından belirlenir ve muhtaçlar]n onurlarını
zedelerneyecek şekilde gizli olarak değerlendirilir

( 4 )Yardıma muhtaç olduğunun tespiıi yardım alacağl anIamına gelmez

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Yardım Değerle dirm€ Kurulunuı Taııını, Görev ve Yetkileri

so§yal yardlm değ€İleııdirme kurulunıın tanlmı, görev ve yetkileri

lltADDE 9 (l) sosyal Yard|m Değerleodirnre Kuru . Meclis Kararı ile belirlenmiş Sos),al lşlel
Komisyonu uyeleri ile belediyede sosyal hizmet ve yardımlaıdan sorumlu birifi sorumlusundan o]üışüır

(2) Sosyal Yardım Değerleıdirnre Kurul . bu yönet,İelik hüküi]tlerine göre nakdi yardlm başvurusıı
alınmlş olup Belediye tarafından Sosyal Yardınl Tespit Raporu hazırlanmış nıuhtaç kişilerin durumlal,ını

değerlendirerek yardım yapılmasıı]ın uygun oiup olmadığına .uygun bulunııası durumunda yapılacak
yardımın miktarı,suresi ve şekli ilc ilgili uygunlu k karan veıir
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(3) Hizmet standa(ları tab]osunda talep edilen belgeler gereğigerekli seçiıı ölçütlerini belirler.

(4) KurulLın sekreıarya işlelini Sosyal işler Birimi ıaraltndan yapllIr

(5) Değerlendirme KuruIunun top]antı ve kar yeter saylsl uye tam saylslnln sah çoğunluğudur,

(6) Değerlendirme Kurulu. kurı,ıl başkanının çağrısı veya kurul üyeleriırin en az tiçiinün ta]ebi üzcrinc
gerekli oldukça toplanır

BEŞiNci BöLÜM

Yardınr Türleri, Soşyal Yardınrlarda Faydılanma ve Gerekli Belgeler

yardlm tü rleri

MADDE t0( l ) Nakdi Yardlmlar.

a)BeIediye dar gelirlilere, muhtaç. yoksul. kimsesiz, ozarlüler, öğrenciler Ve asker ailelerine sosyal.

sağlık ve ekonomik sorunlar!n çözümüne yardınrcı olabilmek amacıyla nakdi yardımda bulunabilir.

. b) Yafdım]arln insan onurunu zedelemeyecek koşullarla sunırlmas, için Sosyal Yardıü,)]
vDegerlendirme 

Kurulu goruşu ile nakdi yardını yapılabilecek kiş ve ailetere. teıİel ihtiyaçlar!nl karşılaııak

üzere para ye.ine geçebilen alışveriş vb çek. akıllı kart. kart kontorü Vb kan dağttılabilir Bu çekler veya

kanlar ile alışveriş yaptırmayı. hizmet vermeyi kabul eden gerçek veya tuzel kişiler ile sözleşmeler yapı]ır

Bu sözleşmelerde bulunan hukümler çerçevesinde alınan mal ve hizmetin bedeli ödenebilir

c)Maddi sorunlarla karşılaşarak eğitinlini devam ettiremeyecek duruma düşen ve/veya zorlanan orla

oğretim Ve },tikseköğretin öğrencilerine burs niteliğinde olmayan geçici ve karşılıksız nakdi yardınl

yapılabilir Yardım ihtiyaç sahibi üniversile oğrencilerine Yuksek ogrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genc]

Müdürlüğü üzerinden. ortaöğretim öğrencilerine bankaya açtırılacak hesap üzerinden yapılır

ç) Yapllacak nakdi yardımların n]iktarı !,e süresi müdrrlüğün ıeklifi üzeriıre Veva re' sen Sosyal

Yardln] Değe.lendirme Kurulu Taraf'ından nııhtaçlık durumu dikkate allnarak degerlendirilir

d) Afetlerden zarar gorenlere Sosyal Yardım Değerlendirnre Kurulu taraftndan beliı,lenecek mikıarda

ıakdi yardım yapılabilir

e) Nakdi yardımlar bütçede belirtilen miktar doğrultusunda belirlenen kişi sayl§ı §lnır kabul edilerek

gerçekleştirilir. Nakdi yardımlara ilişkin hedeflenen kişi sayısı yıl içerisinde bir veya birkaç kez başvuru

dönemi açılarak tamamlanabiIir

f) Nakdi yardımlar. Sosyal Yardım Değe.lendirme Kurulu'nı.ın uygunluk kaİarü ve belediYe

başkanının onayı ile yapılır.

(2) Ayni Yardlmla.;

a)Bu yönetmelik kapsamında sosyal yardlmlardan yararlanma hakkına sahip bulunan kimselere

gıda, slcak yemek, süt. yakacak. giyecek, klnasiye. ilaç, tlbbi araç- gereç . kent içi ulaşım. içme suyu.

ozürlü]erin kullanımlna yonelik araç-gereç Ve protezlgİ ile kitap ve dğrenci toren kıyafetleri gibi ayni
yardımlarda bulunabilir,

b)ilkveona öğretim öğ.encilerine yönelik ayni yardımlar içinokul müdürlükleri veyaMilli Eğitinı
Mudürlüklerince öğ.encinin ihtiyaç sahibi olduğunun ,esmi y
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c) Ayni yardımların dağttılnıaslnda muhtarlıkla., sivil tolum orgİüIeri. ilgiIi kamu kurun] Ve

kuruluşlafı ve gonüllüler ile işbirliği yapılabilir

ç) DoğaI afet, yangın. su baskını vb. sebeplerle dayanan konut ha§allart gibi durumlarda tanıir.

bakım ve onarım yardımları yapılabilir,

d) Ayni yardımlar bir det'a veya periyodik olarak yapılabiliı.

e) Ayni yardımlar belediye başkanının vereçeği onay ile yaptlır.

sosyıl yardlmlardın faydalanma

MADDE ıı- (l) Belediye tarafından sosyal yardınr karşılığı yapllan ayni ve nakdi yardln]lal

karştlık§ızdür Ayni ve nakdi niıelikteki sosyal yardım]ardan bu Yönetmelik esaslarına gore muhtaçlığı tespil

edilen kişiler ve aileler l'aydalanır Sosyal yardlnıların yapılmasında kişilerin diğer kaynaklardan elde

ettikleri yardımlar dikkate allnır

(2) Yapılan incelemeler sonucunda yardım almaya hak kazananlar yıllık olarak başvurularını

yenileyeceklerdir Başıurusu kabul edilerek yardım almaya hak kazanan ihtiyaç sahipIeri bir dahaki başvuru

t_!oneminde başvurusunu yenilenlediği takdirde yardınr hakkını kaybeder

(3) Yardım suresi do]an evden çıkamayacak durumda bulunan özürlt] Ve yaŞlIlar ise başvuı,u

döneminde Sosyal işle. Biriminden iş]emlerinin evlerinde yürütülmesi için yardlİ] talebinde bu]unabi]irleı,

(4) Başwru sonrasında yardım almaya hak kazanan kişinin bir (I) yıllık süre içerisiırde nıali

dıırumunda herhangi bir değişiklik olması haliırde değişikliği belediyeye ibraz eınıesi zoı-Lınluduf Aksi halde

lreledi_v-e tarat'lndan yardını sııresi içerisinde vapılan araştürı]alar sonucuüıda dcğişikliğin tespit edilnlcsi

haliııde yapılan yardım]arın bedeli, ilgilisiııden ıahsil edilerek hakkında yasal işlenı ı,apılır

sosyal yardlmlarln kesilnrosi

MADDE l6- (]) Gerekli evraklarda gerçeğe aykııı ve yanıltıcı bcyanda bulunulduğuııın ı,eyı
isteni!en belgelerin sahte ya da yanıltıcı olduğunun tespit edilmesi ve yardım esnasında kişinin ıııali
durumda iyileşme olması halinde yapılmakıa olan yardımlar kesilir,

YEDiNCi BöLi]M

Dosyi İşleml€ri ve Tutanaklar

Dosya işlemleri

MADDE l7- (l) Sosyal yardım talebinde bulunan herkese bir doya aç|lır Ve tüm evraklart buradan

ıakip edilir. Yardım almaya hak kazanaır ihtiyaç salribi kişilerin tüın evrak]arı dosyalanarak saklanır

Tutanıklaİ

MADDE ıt- (l) Kişilere yapllacak her türlü sosyal hizmet ve yardımlar için leslinı ve tesellutll

ıuıanaklart tanzim edilir ve dosyası saklanır

sEKiziNci BöLüM

yürürliik ve yürütme
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MADDE l9- (l) sayıştay'ün göruşü alınan bü] yönetmelik, ilan tarihinde yürürlüğe girer

Yüriiıme

MADDE 20- (l) Bu Yönetmelik Hükumlerini Belediye Başkant yüfuıar

KEPEZ BELEDiYESi HiZMET STANDARTLARİ

l(Bir)Ay

l(Bir)Av

Eğiıim yardımlarl

l-Durumu ve başvuruyu içeren dilekçe
2-1 adet vesikaıık fotoğİal
]-Ikametgah
4-Matbu foım (Kurumdan temin edilecek. Vergi
Dairesi müd,, Tapu Sicil Müd,, SGK, Sosyal
Yardve Day Vaki BaŞkalığına. Hüseyin Akil
Terzioğlu Vakfına. Belediye Emlak Servisine
onay]atılacaktır
5-Vukuatlı Nuf.us Kayıı Orneği
6-grenim Belgesi
7-Ailede çalışan bireylere ait SGK'dan maaş
bordrosu

l(BiOAt
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Asker ailelerine
yapılan yardımlar

(4l09 sayılt kanun)

l- ]kanıetgah

2- Nüfus kaylt örneği

]- Askerlik Şubesinden Yazı

,1- Nüfus Cüzdan Foüokopisi

Sosyal yardımlar

( Erzak ve Sıcak

Yemek )

BE YE BAŞ \l KATIP L Yi]
HUS
KAT

UNVER

l

l-Muhta.lıktan ikanıetgah

2-Nüfu s cüzdanl foıokopisi

3-Muhta.İktan Fakirlik ilnluhabiri

4-Bilgi formu


