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KARAR No: 45
Gündeo No: 18
AfaŞehir Befediyesi sosyal Yardlm Yönetneliği'nin güncelfenerek yeniden

mecl.ise getirlfmesi konusundaki ta]ebin Belediye MeC]isinde değerlendi ri ]-!ne s i,
Konuyla ilgiri Kültür Ve Sosyat İşler Müdürlüğü tarafandan yazrlan

25.a7.2022 tarihli ve 141O9 Say1l1 yazIn.!n Meclise okunrnasıyla;
"Görülen 1üzun üzerine hafi hazlrdaki Sosyal Yardlm Yöne-Lmeliği'mizln

l]üıael_ıenerek yenilenmesr için yaprlan ÇaLlŞmaLara banaen ekte sunulan
yöİretme]iğln en son halinin tetkik Ve incelenmesine müteakip kabulü hususunu
brlgi1erini ze arz..,"

"MANİSAİLi
ALAŞEHİR BELEDiYESİ

SOSYAL HiZMET VE YARDIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ
BİRİNCi KSIM

Amaç, Kapsam, Dayanalç Tanrmlar ve İlkeler
Amaç
MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, temel ihtiyaçlannı karş ayamayan engelliler,

kimsesizler ile rÜİK Gelir ve Yaşam Koşullan Araştırma sonucu verilerine göre yoksul ve muhtaçlar
ile dar gelirlilere bütçe imkAnlan dihilinde yapılacak sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerin
yürütiilmesine dair usul ve esasları dt-izenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 _(1) Bu Yönetmelik hüktimleri belediye sınırları içinde belediyece yapılacak sosyal

hizmetler ve yardımların şekli ile bu hizmet ve yardımlardan faydalananları ve faydalanacak durumda

olanları kapsadığı gibi,
_(2) Belediye, 5393 sayılı Betediye Kanunun 53. maddesi gereğince, belediye sınırlan dışında

doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlanabilir.
Yardımlar ayni ve nakdi olabilir.

-(3) Belediye, gerektiğinde diğer afet bölgelerine personel, araç - gereç ve gerekli diğer
donanımr sevk ederek destek sağlayabilir. Bu amaçla yapılan tüm masraflar belediye bütçesinden

karşrlanır.
Hukuki dayanak
MADDE 3 _(1) Bu yönetmelik 1010712004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehİr Belediyesİ

Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasınn (v i ile 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye
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Kanunun 14. maddesinin birinci fikasının (a) ve (b) bentleri, i5. maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi ve 60. maddesinin birinci fikrasının (i) bendi hi,iki,imlerine dayanılarak hazırlanmıştrr.

Tanımlar
MADDE 4 -(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Ayni yardım: Yiyecek, giyecek, yakacak, ev eşyası, kırtasiye ve eğitim malzemeleri, gibi

ihtiyaca göre verilecek mal ve malzeme yardrmını,
b) Belediye: Alaşehir Belediyesini,
c) Belediye Başkanı: Alaşehir Belediye Başkanını,
d) Belediye Enciimeni: Alaşehir Belediye Enciimenini,
e) Belediye Meclisi: Alaşehir Belediye Meclisini,
f) Müdiirlük: Alaşehir Belediyesi. Kültiil ve Sosyal İşler Müdiiırlüğünü,
g) Nakdi Yardım: Bu yönetmelik kapsamında yapılacak para ve para yerine geçebilen alışveriş

ve benzeri çek, akıllı kart, alışveriş kedi kartı, kart kontörü ve benzeri kartları.
h) Sosyal Hizmet: Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak evde bakım ve

temizlik hizmetlerini,
i) Sosyal Yardım: Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak ayni ve nakdi

yardımIan,
j) Dar Gelirli:Aylık toplam geliri asgari ücıetin iki katını geçmeyen aileyi,
k) Muhtaç ve Yoksul:TÜİK Gelir ve Yaşam Koşullan Araştırma verileri kıstasına göre

belirlenen kişileri,
l) Afet : Toplumun tamamı ve belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıpları

doğuran, normal hayatr ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun
başetme kapasitesinin yeterli olmadığı doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları,

m)Engelli : Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından
dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımnı kısıtlayan tutum ve

çevre çevre koşullarından etkilenen bireyi ifade eder.

Ayni ve nakdi yardımlarla sosyal hizmetlere ilişkin genel esaslar
MADDE 5 -(1) Belediye bu yönetmelikte belirtilen şartlan taşıyan kişilere yardımda

bulunabilir. Yardım uygulamalarına ait genel esasIar şunlardır:
a) Belediye ayni ve nakdi yardımlarda bulunur. Bu amaçla bütçeye her yı1 ödenek konur.

b) Belediyemizce vakıf ve demekler ile sivil toplum kuruluşları,. gerçek ve tiizel kişilerle
yapılacak işbirliğinin 25961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İ1 Ozel Idaresi ve BelediYe
Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükiimlerine göre yürütüleceği,

c) Ayni ve nakdi yardım programlarının uygulanmasında; bu Yönetmeliğin i. maddesindeki

koşulları taşıyan; yaşh, çocuk, şiddet mağduru kadınlara, şehit ailelerine ve kimsesizlere öncelik

taİlnrr.
d) Yardım taleplerinin karşılanmasında; belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, mÜtaÇ

olma derecesi, başvuru veya tespit sırası birlikte değerlendirilir, ihtiyacın aciliyetine göre öncelik
tanınabilir' 

iriNci xrsrır
yardımdan yararlanma usul ve Esasları

Yardrmlardan yararlanma haklu
MADDE 6 -(1) Aşağıda betirtilen kişilerin belediyece yapılacak sosyal yardrm ve sosyal

hizmetlerden yarmlanmaya hakkr vardır:
a) Belediye sınırları içinde ikamet eden yoksul, mütaç, dar gelirli, engelli ve kimsesiz ki
b) Afetlere maruz kalmış olup ayni ve ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiler,

ş1leı

w
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(2) Sosyal yardımların yapılmasında temel amaç; ihtiyaç sahiplerinin gıda. giyinme, barınma.

ev eşyası, nakit yardımı, ısınma, eğitim, sağlık gibi temel nitelikte sosyal ve ekonomik sorunlarının

çöziimünde yardımcı olunmasıdır.
Başvuru
MADDE 7 -(l) Bu yönetmelik kapsamındaki sosyal yardımlardan yaraIlanabilecek durumda

olanlar Müdürlüğe başııırur.
(2) Başvuru olmasa dahi, Tesen veya basında yer alan veya zabıta birimlerince ya da

muhtarlıkça tespit edilip belediyeye bildirilen yoksul, muhtaç, dar gelirli, engelli ve kimsesizlere

yapılacak inceleme üzerine yardımda bulunulabilir.
Başvuruda istenecek belgeler
MADDE 8 -(l) Sosyal yardlm talebinde bulunan kişilerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Yardıma mütaç olduğuna dair fakirlik ihtiyaç ilmühaberi,
a) Gerektiğinde diğer makam ve kişilerden alınacak engelli ise sağhk kurulu raporu, geliri ve

ihtiyacı ispata elverişli belgeler,
b) Periyodik yapılacak yardımlafda, uzun süreli hastalık, rapora bağlı hastalık tedavisi

görenlerin buna ilişkin raporları,
c) Periyodik yapllacak yaıdımlarda, aile nüfus tablosunu gösterir belge,
d) Gelir durumunu gösterir belge,
(2) Ancak zaruri nedenlerle muhtaçlık durumunu belgelendiremediği veya belge temin

edemeyecek aciziyetle oldugu tutanakla tespit edİlenlere, Değerlendİrme Kurulunun uygun görmesi

hatinde başka belge istenmeksizin yardım yapılabilir. 
..

UÇUNCU KISIM
İnceleme ve Değerlendirme

Başvuruların incelenmesi
MADDE 9 _(1) Müdürlükçe başvuru veya durum tespit belgeleri bu Yönetmeliğe uygun

bulunan kişilerin ekonomik ve sosyal durumunu tespite yönelik olarak gerektiginde yerinde inceleme

yapılarak sosyal inceleme raporu diizenlenir.
(2) Sosyal inceleme İaporunda başwranlann genel durumları. istekleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili

toplanan bilgiler belirtilir.
(3) İuş*.-r, evrakları Müdürliikçe sosyal inceleme raporuyla birlikte karara bağlanmak

üzere Değerlendirme Kuruluna gönderilir.
Başvurularrn değerlendirilmesi
ırrannB 10 _(i)-Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar Belediye

Başkanınca görevlendirilecek Belediye personelinden oluşan 5 kişilik Değerlendirme Kurulu

tarafindan yürütülür. kurulun Başkanı, Belediye Başkanı tarafından belirlenil.
a) öeğerlendirme Kurulunda görevlendirilenlerin izin, hastalık imi ve benzeri yasal

ınazeretlerle ğörevinde bulunmamasr durumlarında kendilerine vekdlet eden görevliler görev YaParlar.

b) Başkan gerekli görmesi durumunda üyeleri değiştirebilir,
.j n"!"rıeİai.-e kurulunun toplantı ve karar nisabı, üye tam saylsrnın salt_ çoğunluğudur. (

oyıamaja eşiıiı. hasıl olursa Kurul Başkanrnın onay verdiği taraf çoğunluk kabul edilir. )

d)DegerlendirmeKurulu,KurulBaşkanlnınçağrısıüzerinegereklioldukçatoplanır.
ej soJyaı hizmet ve yatdım iş ve işlemlerinin ytirütülmesi için Belediye tarafindan Yeteri kadar

büro personeli görevlendirili1 gerekli araç, gereç ve yer tahsis olunur,

Değerlendirme kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 11 -(1) Değerlendirme kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Bu yönetmeliğe uygun olarak sosyal yardım ve sosyal hizmet talebiyle Belediyeye müracaat

eden veya Belediyece tespit edilen yoksul ve taç kiş ilerin durumtannı değerlendirerek yardım
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yapılmasırun uygun olup olmadığına, uygun bulunması durumrurda yapılacak yardımlann miktarı,
siiıresi ve şekli ile ilgili uygunluk görüşü vermek.

b) Bu yönetmelikte hiiküm bulunmayan hallerde Sosyal yardlm ve hizmetlerden yararlanacak

kişilerde aranacak şartları tespit etmek, uygulamanın ne yönde yapılması gerektiği hakkında harcama

yetkilisinin karanna esas olmak üzere uygunluk görüşü vermek.
c) Bütçe yılı içinde toplu halde yapllacak ayni /nakdi toplu glda, slcak yemek, barınma, ev

eşyası, eğitim, sağhk, yakacak, tıbbi malzeme, temizlik, evde bakım hizmeti gibi sosyal yardım ve

lıizmetlerin miktarı, siiresi ve şekli ile ilgili olarak, belediyenin bu amaçla geçmiş yıllarda yaphğı

yardımları, belediyeye yapılan yardım başvurulan, giincel ihtiyaç durumlarını ve bütçe imkinlarını
dikkate alarak genel uygunluk görüşü veımek.

d) Belediye Başkanrnln sosyal hizmet .Ve 
yaıdımlarla ilgili vereceği diğer görevleri yapmak.

DORDUNCU KISIM
Nakdi ve Ayni Yardımlar

Nakdi yardım
MADDE 12 -(1) Belediye; dar gelirlilere, muhtaç, yoksul, kimsesiz ve engellilere; sosyal,

sağlık ve ekonomik sorunlaIlnın çözümünde yardımcı olabilmek amacıyla nakdi yardımda bulunabilir.

a) Yapılacak nakdi yardımların miktarı ve siiresi Müdiirlüğtin teklifi üzerine Veya resen

Değerlendirme Kurulu taraflndan muhtaçlık durumu dikkate alınarak belirlenir.
b) Belediye sınırları içinde afetlerden zarar görenlere, Değerlendirme Kurulu tarafindarı

belirlenecek miktarda nakdi yardımda bulunulabilir.
c) Sosyal yardımlardan yararlanabilecek durumda olanlara barınma yardımı olarak

Değerlendiıme Kurulu tarafindan belirlenecek miktar ve siire için kira yardlmı yapılabilir. Zorunlu

oüaİak ue geçici süreler içinde barındırılması gereken kişi ya da aileler için barrnma giderlerini,

yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarn karşılayabilir.
d) yaİdımlann lnİ- onu-r., zedelemeyecek koşullarda sunulabilmesi için, Değerlendirme

Kuıulu kararı ile nakdi yardım yapılabilecek kişi veya ailelere, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere

para yerine geçebilen alışveriş uİ benzeri çek, akılh kart, ahşveriş kredi kaıtı, kart kontöni ve benzeri

İart aagrtıa'uıİlr. Bu çekİer veya kartlar ile alışveriş yaptmay1, hizmet vermeyi kabul eden gerÇek

ve/veya*tiizel kişilerle sözleşmelel yapılır. Ahşveriş yapılan merkezlere; çek, kontör ve benzeri kart

karşılığı meblağ ödenir.
Ayni yardım
Üınbr 13 -(1) Belediye sınırları içinde ikamet eden ve bu yönetmelik kapsamında sosYal

yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan kimselere gıda, sıcak yemek, yakacak, ev eşyasl,

ily".et, kirtasiye, ilaç ile tekerlekli sandalye, koltuk değneği vs gibi ayni yardlmlarda bulunulabilir.

u) sunri geçen ilaç iie engelliler için tekerlekli sandalye, koltuk değneği vs. ger_eksinimler iÇin

5510 sayılı kanun gereğince sigortah sayimayan kimseler ile giderleri sosyal Güvenlik kurumunca

karşılanmayan ayni yardımlar yapılabilir.' 
b) Ğrda, sıcuk ye."k, 

-yutucak, 
kırtasiye, giyecek gibi temel ihtiyaç konusu_ ayni yardımlar,

Degerlendirme kurulu tarafinjaı belirlenecek sayı, içerik ve miktarda, harcama yetkilisinin talimatı

ile yapılabilir.
c) ilaç, engelliler için tekeılekli sandalye, koltuk değneği, vb. ayni yardımlarda, ihtiyaç

sahibinin başvurusu veya belediyenm resen yapacağı tespit üzerine, Değerlendirme Kurulunun

uygunluk görüşü ve harcama yetkilisinin onayı ile yardımda bulunulabilir
d) Ayni yardımdan yararlanacak kişilelden bu Yönetmeiikte belirtilen belgeler istenir. Temel

itim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik ayni y
duruın una dair verilen bilgi ve belge yeterlidir

ardrmlar için, okul müdürliiklerince öğrenclnln

,/ w
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e) Doğal afet ve benzeri sebeplere dayanan konut hasarlan, can ve mal güvenliğini tehdit

edecek tesisat arızalan gibi durumlarda tamiı bakım ve onanm yardrmları yapılabilir.
f) Ayni yardımlar bir defada, yeniden lüzum görüldüğiinde veya periyodik olarak yapılabilir.

Ayni yardımların dağıtımı
MADDE 14 (1) Belediyece bu yönetmelik kapsamındakİ kİmselere dağıtılmak iizere.

0410|12002 ıaiıh ve 4'734 sayılı Kamu ihaıe Kanunu hüktimlerine göre ahmı gerçekleştirilen veya

sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanaı ayni yardımlar gıda, yakacak, giyecek"

ev eşyası, kırtasiye malzemeleri. engetlilerin kullanacağı ve benzeri malzemeler; Belediye personeli

ve aıaçlanyla muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle dağıtılır.
a) Temel ihtiyaç konusu yardımlar, ihtiyaç maddelerinin Belediyece temin edilip dağıtılması

veya belirlenmiş harcamalar için kullarulabilecek şekilde Belediyece bastınlacak alışveriŞ Çeki
verilmesi şeklinde yapılabilir.

Ödeme yapılacak kişiler
MADDE 15 -(l) Bu yönetmelik kapsamında yapılacak nakdi yardım ödemeleri, hak sahibine

veya duruma göre vekiline, velisine veya vasisine makbuz karşılığında yapılır.
(2) Ödemenin yapılacağı kişi aşağıda belirtilen belgelere göre tespit edilir:
a) Engellilik, yaşlıhk veya hastalık gibi sebeplerle nakdİ yardımı elden almaya gelemeyecek

durumda olanlar; yetki verecekleri bir kişi vasıtası ile yardımı alabilirler. Yetkilendirme belgesine;

yetkilendiren kişinin kimlik fotokopisini eklemek zorundadırlar. Yetkilendirme belgesinin noter onaylı

olma şartı aranmaz.
a) Vasilere yapılacak ödemelerde

zorunludur.
vasilerin tayinine ilişkin mahkeme karannın ibrazı

(3) Ödeme yapılan kişilerin onayh kimlik ömekleri ödeme belgesine bağlanır,

İ+) Öae..ıİrin hak sahiplerinin banka hesaplanna aktanlması suretiyle ödenmesi halinde; hak

sahibinin, Müdürliikçe onaylanmış yazılı talebi alınır.
Kayıt, takip ve kontrol sistemi ve yardımların kesilmesi
ııİnnB ıo -1l; ayni ve nakdi yardım himıetlerinin yiirütiilmesinde uygulamanrn devamlı

takibi esastır. Sosyal yardım talebinde bulunan herkese bir dosya açılır ve tüm evraklar buradan takiP

edilir. yardım almaya hak kazanan ihtiyaç sahibi kişilerin tiim evraklan dosyalanarak saklanlr.

Müdiirlük, yardım yapılan kişilerle ilgili bilgi ve belgeleri diizenli olarak tutmak, bu bilgi ve belgeleri

sadece soiyal yardıma ihtiyacın tespiti ve yardımın ulaştınlabilmesi amacıyla işler, amacı dışında

kişilerin veİilerini işleyemeyeceği gibi bu verileri de gizli tutarak müafaza etmekle Yfüiimlüdür.
KVKK nu kapsamında kişilerden alınan bilgi ve belgelerin hangi amaçla işlendiği hususunda

kişileri bilgilendirmel ve özetlikle sağlık verisinin ihtiyaç dululduğu hallerde kişilerin açık nzalarının

alınmasını sağlayacaktır.
(2) Belediyece yardım için miincaat eden kişi lerle ilgili olarak gerekli görülmesi halinde diğer

belediyelerden, mütarlıklardan, kaymakamhklardan veya

Müdii,rlüğiinden belge ( Bilgi ) istenir,

Alaşehir Belediyesi; Zabıta

(3) Yardım yapılan kişilerle ilgili olarak;
a) Yardımı gerektiren koşullann ortadan kalkığının tespiti halinde,

b) Gerçeğe aykın beyanda bulunulduğun un tespiti halinde,

c)İstenilen belgelerin sahte ya da yanıltıc ı olduğunun tespiti halinde yardımlar kesilir.

Yukarıdaki (b) (c) durumlarından birinin tespiti hilinde, tespitin yapılmasını müteak ıp

durumun yardımı alan kişiye tebliğinden itibaren on beş giin içinde, idareye yardım tutannln aynen

iarie edilmesi zorunludur. Yardımın süresi içinde iade edilmemesi durumunda, yardım tutarı kanunl

faiziyle birlikte genel hükümlere göre ilgiliden
bu Yönetmelik kapsamındaki yardımlardan bir

tahsil dil mr süresi içinde iade etmeyen kişiler.

fu w
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BEŞiNCi KISIM
Çeşitli Hükümler

Belediye sınırlan drşrna yapılabilecek sosyal yardımlar
MADDE 17 -(1) Belediye,5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 53. maddesi gereğince, belediye

sınırları dışında doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek

sağlanabilir, Yardımlar ayni ve nakdi olabilir.
(2) Belediye, gerektiğinde diğer afet bölgelerine personel, araç _ gereç ve gerekli diğer

donanımı sevk ederek destek sağlayabilir. Bu amaçla yapılan tüm masraflar belediye bütçesinden

karşılanır.
Yürürlük
MADDE 18- (1) Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik ilanı tarihinde yiiriirlüğe girer.

-(2) |2.06.2020 Tarihli "Sosyal Yardım Yönetmeliği" yürürlfüten kaldınlmlştır.
Yürütme
MADDE 19 -(1) Bu Yönetmelik hükiimlerini Alaşehir Belediye Başkanr yiirütiir,

Meclis taraf'ından görüşülmesinde. bahse konu yönetmelik yeniden düenlenmiş haliYle

Belediye Başkanı ve ofurumda mevcut tüm üyelerin evet oylanyla oybirliği ile kabul edildi.
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