
  

 

T.C. 

FATSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

Sosyal Yardım Hizmetler Müdürlüğü 

Görev ve Çalışma Yönetmeliği 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar 

 

Amaç  

MADDE 1 –  

Bu yönetmelik, ihtiyacını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük 

çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve özürlülere bütçe imkanları dahilinde yapılacak ayni ve 

nakdi yardımlar ile sosyal hizmetlerin yürütülmesine dair usul ve esasları belirlemek amacıyla 

düzenlenmiştir.  

 

Kapsam  
MADDE 2 –  

 Bu yönetmelik, Belediye sınırları içinde belediye tarafından yapılacak sosyal hizmetler ve 

yardımların şekli ile bu hizmet ve yardımlardan faydalanacak durumda olanları kapsar.  

 

Dayanak  
MADDE 3 –  

 Bu yönetmelik, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının (a) bendi ile 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi. 18. Maddesinin (m) 

hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar  

MADDE 4 –  
 Bu yönetmelikte geçen;  

1. Ayni Yardım: Yiyecek, giyecek yakacak, ev eşyası, kırtasiye ile sosyal inceleme raporuyla 

müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını,  

2. Belediye: Fatsa Belediyesini,  

3. Belediye Başkanı: Fatsa Belediye Başkanını,  

4. Muhtar: Fatsa İlçe Mahalle Muhtarlarını,  

5. Müdürlük: Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nü,  

6. Nakdi Yardım: Bu yönetmelik kapsamında yapılacak para veya para yerine geçebilen 

alışveriş ve benzeri çek, akıllı kart, alışveriş kredi kartı, kart kontörü ve benzeri kartları,  

7. Sosyal Hizmet ve Yardım: Bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak ayni 

ve nakdi yardımlar ile hizmetleri,  

8. Sosyal Yardım Tespit Raporu: Yönetmelik kapsamında yardım için başvuranın ekonomik ve 

sosyal durumunun aile ve çevresel tüm boyutları ile ilgili müdürlüğümüz ve Zabıta tarafından 

tespitini içeren raporu,  

9. Yönetmelik: Fatsa Belediyesi Sosyal Hizmet ve Yardım Yönetmeliği’ni ifade eder.  

 

Genel esaslar  

MADDE 5 -  

(1) Belediye bu yönetmelikle belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir.  

 

(2) Yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır:  

 

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



  

b) Sosyal yardım programlarının uygulanmasında muhtaç çocuk ve ailesi, muhtaç 

özürlü ve muhtaç yaşlı öncelikli değerlendirilir. Yardım talebinin Belediye imkânları 

ile karşılanamayacak derecede fazla olması halinde öncelikler; muhtaç olma derecesi, 

aciliyet durumu ve müracaat sırası esas alınarak belirlenir.  

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

kendi imkânları ile geçinebilecekleri bir hale gelebilecekleri hizmeti sağlama anlayışı 

içinde bulunulması esastır.  

ç) Yardımlardan daha önce faydalanmış olmak bir hak doğurmaz.  

d)Sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında hiçbir ayrım gözetilemez.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş ve Teşkilat Yapısı 

Kuruluş  
MADDE 6: Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Fatsa Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih ve 

2007-1-123 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.  

 

Teşkilat Yapısı  
MADDE 7 : Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aşağıdaki birimlerden oluşur.  

a) Kadın ve Aile Hizmetleri Birimi  

b) Engelli Hizmetleri Birimi  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Birimler, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

 

Müdürlüğün Görevleri 

MADDE 8:  
1. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 3294 sayılı 

Sosyal  

Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu, İlgili Bakanlıkların Sosyal Yardımlar 

konusundaki Tebliğ ve Genelgeleri, Sosyal Hizmetler alanındaki Uluslararası mevzuat 

ile diğer mevzuatın kendilerine verdiği sair görevleri çalışma ilkelerine uygun olarak 

etkin, düzenli ve verimli bir biçimde yürütmek.  

2. Sosyal hizmete ihtiyaç duyan kişi ve ailelere yönelik olarak;  

 Kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, 

manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına 

çalışmak,  

 Sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olmak  

 Hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve 

programlı hizmetler yürütmek.  

3. Sivil Toplum Kuruluşları tarafından; ihtiyaç sahiplerinin, şehit ailelerinin, yaşlıların, 

sokak çocuklarının, korunmaya muhtaç kadınların, afetzedelerin, engellilerin ve sosyal 

yardıma ihtiyaç duyan diğer dezavantajlı kesimlerin yararına yapılacak olan proje ve 

etkinliklere, Başkanlık Makamının onayıyla mekan, ekip, ekipman ve malzeme desteği 

vermek.  
İlçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarında 
kullanılmak üzere; vatandaşlar ya da kurum ve kuruluşlar 
tarafından bağışlanmak istenen ev eşyası, giyecek, yiyecek, 
içecek, temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaç maddelerini 
yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul etmek, teslim almak, 
taşınır işlemlerini 



  

4. İlçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarında kullanılmak üzere; 

vatandaşlar ya da kurum ve kuruluşlar tarafından bağışlanmak istenen ev eşyası, 

giyecek, yiyecek, içecek, temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaç maddelerini 

yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kabul etmek, teslim almak, taşınır işlemlerini 

yapmak ve usulüne uygun bir şekilde ihtiyaç sahiplerine dağıtım ve teslimatını 

yapmak.  

5. İlçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 

Gıda Bankacılığı yapmak, Sosyal Market açmak, bununla ilgili yasal mevzuatın 

gereklerini yerine getirmek. Bu konuda Belediye tarafından çıkarılması gereken tüzük, 

yönetmelik, yönerge ve karar taslaklarını hazırlamak ve Başkanlık Makamına sunmak.  

6. Muhtaç durumda olan ihtiyaç sahibinin, yaşlının yaşadığı ev sağlık koşullarına uygun 

değil ise; ortamın sağlık koşullarına uygun hale getirilmesi amacıyla boya, badana, 

tamir, bakım ve ev temizliği yapmak/yaptırmak. Bu konuda gerekirse mal ve hizmet 

satın almak ve giderlerini müdürlük bütçesinden karşılamak.  

7. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak; öncelikle evinde yatalak hastası, yaşlısı 

bulunan aile fertlerine yönelik olarak, evde hasta bakımı kursları ve seminerleri 

düzenlemek. Talep halinde, evinde hastası bulunmadığına bakılmaksızın bu kurslara 

ve seminerlere kursiyer kaydetmek ve yetiştirmek. Gerektiğinde kurslardan mezun 

olan kişileri, bakıma muhtaç durumdaki hasta ve engellilerin ihtiyaç duydukları sosyal 

hizmetin sunumunda istihdam edilmelerine yönelik çalışmalar yapmak.  

8.  İlçe sınırları içerisinde yaşayan ve kendisine bakabilecek kimsesi olmayan, hiçbir 

yerden geliri olmayan, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan sosyal güvencesi 

olmayan, sahip çıkılmadığı takdirde sağlık ve yaşama ilişkin risk altında olan fakir ve 

yaşlıların barınma, yeme içme ve temizlenmelerini sağlamak.  

İlçemiz sınırları içerisinde fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik şiddete maruz kalmış 

kadınlara yönelik olarak;  İlgili mevzuat çerçevesinde Kadın Sığınma evleri açmak ve 

bu kadın sığınma evlerinde, şiddete maruz kalan kadınlara ve gerekiyorsa 

beraberindeki çocuklarına geçici bir süre barınma sağlamak, geçici maddi yardım ile 

yiyecek ve içecek yardımı yapmak. Şiddete maruz kalmış kadınlara psikolojik, hukuki 

ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak. Meslek edindirme 

kurslarına katılması ve iş bulabilmesi konularında destekleyici faaliyetlerde bulunmak. 

STK’lar tarafından kurulmuş ve kurulacak olan kadın sığınma evleri ve kadın 

dayanışma merkezleriyle iletişim halinde olmak ve çalışmalarını desteklemek. 

9. 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 

konularında eğitici programlar yapmak ve hedef kitlelerin bu programlara katılımlarını 

sağlayacak yöntemler geliştirmek.  

10. Sokakta yaşayan çocuklara ve yetişkinlere yönelik olarak;  

 Yiyecek, giyecek, kişisel temizlik, elbise temizliği, saç ve sakal tıraşı gibi temel sosyal 

hizmetleri sunmak.  

 Sokak çocuklarına alkollü içeceklerin, sigaranın, uyuşturucu maddelerin, uçucu ve 

uyarıcı madde bağımlılığının zararları konularında seminerler vermek, eğitim 

programları düzenlemek.  

  İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak; sokak çocuklarına meslek 

edindirilmesine yönelik mesleki eğitim kursları ve programları düzenlemek. 

 Kurslardan mezun olan sokak çocuklarının iş bulmalarına yardımcı olacak projeler 

hazırlamak.  



  

11. Aşırı soğukların, tipi ve fırtınaların olduğu günlerde; sokakta yaşayan çocukların ve  

yetişkinlerin, geçici olarak barınma, yeme içme ve günübirlik temizlenme 

ihtiyaçlarını  

karşılamak. Bu konuda başta Belediye Zabıtası olmak üzere Belediyenin diğer 

birimleriyle koordinasyon sağlamak. Sığınanların genel sağlık muayenelerini 

yaptırmak ve gerekli görülenleri sağlık kuruluşlarına sevk etmek. Bu konuda 

gerektiğinde hizmet almak.  

12. İlçemizde meydana gelen yangın, sel, fırtına, deprem ve heyelan gibi afetlere 

uğrayanlara yönelik olarak;  

 Acil yiyecek, içecek, giyecek ve battaniye yardımı yapmak.  

 Hasar tespit çalışmalarından sonra ihtiyaç sahibi olanlara ev eşyası yardımı yapmak ve 

ilgili birimlerle koordinasyon sağlayarak hasarlı meskenlerin bakım ve onarımının 

yapılmasını sağlamak.  

 Başkanlık makamının onayıyla geçici olarak barınma ihtiyaçlarını karşılamak.  

 Başkanlık Makamının onayıyla;  Belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler 

meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve desteği sağlamak.  

13. Halkın sosyal yardım bilincini artırmak ve dezavantajlı gruplara yönelik 

duyarlılıklarını artırmak amacıyla; sergiler, yarışmalar, kampanyalar ve festivaller 

düzenlemek, uzmanlardan oluşan jüriler oluşturmak, derecelendirmeler yapmak ve 

teşvik amaçlı ödüller vermek.  

14. İlçemiz halkını sosyal yardımlar hakkında bilgilendirmek, halkın sosyal sorumluluk 

bilincini artırmak, kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe halkının sosyal yardım 

çalışmalarına katılmalarını sağlamak amacıyla;  

15.  Belediyenin basın yayın birimi, Kültür Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları ve Eğitim 

Müdürlü ile koordinasyon halinde programlar organize etmek,  

16.  Bu konuda uzmanların ve gerektiğinde akademisyenlerin katılacağı bilgilendirme 

toplantıları ve seminerleri düzenlemek.  

17. Üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, eğitim ve sağlık kuruluşlarıyla birlikte 

proje ve çalışma grupları oluşturmak, bu grupların ihtiyaç duydukları her türlü 

lojistik desteği vermek.  

 

 Kadın ve Aile Hizmetleri Biriminin Görev ve Sorumlulukları 

 

 İlçemizde yaşayan ve desteklenmesi gereken kadın, çocuk, aile ve toplumdaki diğer 

birimlere yönelik eğitim ve sosyal hizmetler sunmak.  

 İlçemizde yaşayan halkın, sosyal ihtiyaçlarına uygun değişim ve gelişimi sağlayan 

projeler hazırlamak ve yürütmek.  

 18 yaşın üzerinde olup her türlü şiddete maruz kalmış veya kalma ihtimali olan barıma 

ihtiyacı duyan kadınların çocukları ile geçici bir süre kalabilecekleri sığınma evleri 

açmak ve çalıştırmak. Gerektiğinde bu hizmeti hizmet satın alma yoluyla yerine 

getirmek. 

 İlçemizde yaşayan kadın, aile ve çocuklara yönelik olarak sorunları çözme 

danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek ve ilgili kurumlarla iletişimi sağlamak.  

 İlçemiz içerisinde yaşayan bireylerin, yaratıcı ve üretken bireyler olarak yaşam 

kalitelerinin arttırılması ile toplum tam eşit katılımın sağlanabilmesi amacıyla semt 

merkezleri ve ilgili merkezler açmak.  

 Semt merkezleri bünyesinde ve diğer merkezlerde çeşitli kurslar düzenlenmesini 

sağlamak, her türlü kurs giderlerini ve temizliklerini sağlamak.  

 Üretilen el emeği ürünlerini değerlendirmek için STK ve kamuların ve kuruluşları ile 

işbirliğinde projeler yapmak ve yürütmek.  



  

 Ulusal ve uluslararası haftalarda etkinlikler düzenlenmesi, diğer kamu kurum ve 

kuruluşlara katkı verilmesi, ayrıca işbirliği içinde panel, toplantı ve etkinlikler 

düzenlenmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak.  

 Üniversiteler, kamu kurumları ve STK’lar ile işbirliği yaparak projeler geliştirerek 

uygulanmasını sağlamak ve her türlü giderleri sağlamak.  

 AB, ulusal ve uluslararası projeler katılımı sağlamak.  

 Kadınların yaşamdan kopmalarını önleyecek etkinlikler düzenlemek uygun mekânları 

içinde iyileştirici ve geliştirici çalışmalar yapmak.  

 Dezavantajlı gruplara yönelik üniversiteler, kamu kurum ve kuruşları ile işbirliğinde 

sosyal çalışmalar ve projeler yapmak.  

 Çalışan personele, ilgili hizmetler konusunda meslek ve hizmet içi eğitim çalışmaları 

yapmak.  

 Mer’i mevzuatın ön gördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevleri icra 

edilmesini sağlamak.  

 Ailenin korunması, Kadın İstihdamı, Kadınların Çalışma hayatlarında korunması ve 

Nüfus dinamizminin korunması Programı çerçevesinde her türlü çalışmayı yapmak, 

doğum öncesi ve sonrasında doğumu teşvik edici mahiyette hediyeler vermek, Aile 

bütünlüğünü koruyucu her türlü çalışmayı yapmak,  

 Kadınların Çalışma hayatlarında korunması ilkesi çerçevesinde, belediyemizin kadın 

çalışanlarının haklarını koruyucu ve düzenleyici her türlü çalışmayı yapmak.  

 Beyaz Masadan gelen talep ve şikayetlerin anında değerlendirilmesini ve vatandaşa en 

kısa sürede dönüş yapılmasını sağlamaktır. 

 

Engelli Hizmetleri Servisi görev yetki ve sorumlulukları  

 

 Müdürlüğe başvuran engelli ve ailelerine psiko-sosyal hizmetler sunmak.  

 Müdürlüğe başvuran engellilerin, engelli yakınlarının personelin ve engellilikle ilgili 

çalışma yapan kurumların/kuruluşların alanla ilgili konularda bilinçlendirilmelerini, 

bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlamak amacıyla seminer, panel, konferans, 

sempozyum, kongre vb. etkinlikler organize etmek.  

 Engellilere yönelik üniversiteler, kamu kurum ve kuruşları ile işbirliğinde sosyal 

çalışmalar ve projeler yapmak.  

 Çalışan personele, engelli vatandaşlarımızın hizmete sorunsuz ulaşımı ve ilgili 

hizmetler konusunda meslek ve hizmet içi eğitim çalışmaları yapmak 

 Engellilere  yönelik üniversiteler, kamu kurum ve kuruşları ile işbirliğinde sosyal 

çalışmalar ve projeler yapmak.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

Kalem Memurluğunun Görev ve Yetkileri 

 

1. Kalem memuru direkt olarak Müdür’e bağlıdır. Görev ve sorumluluklarını yerine 

getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür’e karşı sorumludur. 

2. Müdürlük, Başkanlık ve tüm birimler ile koordinasyonu sağlayan büro, bordro, 

tahakkuk, ihale ve kayıt işlemlerinin özenli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. 

Büro iş ve işlemlerinin evrak kayıtlarının gelen giden tüm işleyişi sistematik bir 

şekilde yürütülmesinden müdüre karşı birinci dereceden sorumludur. 

3. Müdürlüğe havale edilen her türlü evrak tebliğ etmek, kaydını tutmak, ve cevaplarını 

ilgili yerlere sevk etmek. 



  

4. İşlemi biten yazı, rapor ve her türlü evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek. 

5. Müdürlük personelinin özlük işleri ile ilgili işlemlerini yapmak, gölge dosyalarını 

saklamak, tahakkukları düzenlemek, ayniyet işlemlerini ve harcamalarla ilgili avans 

işlemlerini yürütmek. 

6. Müdürlükteki demirbaş ve ayniyatların tutulmasını ve kontrolünü sağlamak. 

7. Müdürlüğün demirbaşında kayıtlı eşyaların korunması, yıl sonu sayımının yapılması, 

demirbaş sayılacak eşya malzemeleri numaralandırarak kullanan memurlara tutanak 

karşılığında zimmet yapılması gibi iş ve işlemleri yapmak. 

8. Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 

9. İç ve dış yazışmaları yapmak. 

10. Puantajları yapmak. 

11. Yürüttüğü faaliyetlerle ilgili olarak gerek kendi birimine gerekse beyaz masaya gelen 

şikayetlerle ve taleplerle ilgili olarak gerekli araştırmaların yapılmasını ve ilgili kişi 

veya kurumlara gerekli cevapların verilmesini sağlamak. 

12. Sosyal Yardım Hizmetler Müdürlüğünün bilgi işlem envanterini yapmak. 

 

İşçilerin Görev, Yetkileri ve Sorumlulukları 

MADDE 9 –  

1) Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren personel, üstlerinin yaptığı görev 

bölümüyle kendisine tevdi edilen işleri mevzuata uygun ve tam olarak 

zamanında yapmakla görevlidir. 

2) İşçiler toplu iş sözleşmesi hükümlerine tabidir. Sosyal Yardım Hizmetler 

Müdürlüğü gerek gördüğü hallerde işçilerin çalışma yerlerini ve saatlerini 

değiştirebilir. Hafta sonları ve resmi tatillerde işçileri çalıştırabilir. 

3) Müdürlük tarafından verilen görevleri yerine getirir. 

 

 

Yardım Esasları ve Sosyal Yardımlardan Yararlanacak Olanlar 

Yardım esasları ve yardımlardan yararlanacak olanlar 

 

MADDE 10 –  

Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde ikamet eden muhtaç kişilere öncelik 

verilmek suretiyle ödeneklerin yeterliliği ölçüsünde bu hizmetlerden aşağıda belirtilen 

kişiler yararlanır.  

 Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve/veya sosyal güvencesi olup da asgari düzeyde 

geçinmekte güçlük çeken kişi ve aileler,  

 Evinde yemek yapamayacak durumda olan düzenli ve sağlıklı beslenme sorunu 

yaşayan muhtaç kişiler,  

 Muhtaç, yaşlı ve özürlüler,  

 Doğal afetler nedeniyle muhtaç duruma düşen aileler veya yakınlarını kaybederek 

kimsesiz ve korunmasız kalmış kişiler,  

 Olağanüstü bir felaket, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve 

geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını 

karşılayamayacak durumda olanlar, hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren 

durumlarla karşılaşan kişiler ile ekonomik yoksunluğu nedeniyle kendisini 

geçindiremeyecek durumda olan muhtaç kişiler,  



  

 Belediye tarafından yaptırılacak değerlendirmede yardıma ihtiyacı olduğuna karar 

verilenler,  

 Maddi sorunlarla karşılaşarak eğitimini devam ettiremeyecek duruma düşen ve/veya 

zorlanan orta öğretim ve yükseköğretim öğrencilerine ailesi Fatsa’da ikamet etmek 

kaydıyla burs niteliğinde olmayan geçici ve karşılıksız nakdi yardım yapılır.  

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

Sosyal Yardım Hizmeti Alacak Olanların Müracaatı, Tespiti, İncelenmesi ve 

Değerlendirilmesi 

 

Müracaat şekli 

 

MADDE 11 –  
Yardım talebinde bulunmak isteyenler, dilekçeyle Belediye’ye başvurabilirler. Müracaatlar 

muhtaç kişilerin kendisi tarafından yapılacağı gibi zabıta, polis gibi kolluk kuvvetleri, muhtar, 

vatandaşlar ve dernekler tarafından da yapılabilir. Ayrıca basında çıkan haberler de ihbar 

olarak değerlendirilir.  

 

Müracaatların tespiti, incelenmesi ve değerlendirilmesi ;  

MADDE 12 –  

a) Sosyal yardım hizmeti almak üzere müracaatta bulunan muhtaç kişiler hakkında en az 

bir Sosyal İşler Birimi görevlisi ile bir Zabıta görevlisi tarafından kişinin ikametgâhı 

ve çevresi incelenerek Sosyal Yardım Tespit Raporu hazırlanır.  

b) Nakdi yardım başvuranı içeren evraklar müdürlükçe Sosyal Yardım Tespit Raporu ile 

birlikte değerlendirilmek üzere Sosyal Yardım Değerlendirme Kuruluna gönderilir.  

c) Yönetmelikte belirtilen kişilerce yapılan müracaatlarda, müracaatçının ne tür yardım 

modelinden yararlanacağı Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu üyeleri tarafından 

belirlenir ve muhtaçların onurlarını zedelemeyecek şekilde gizli olarak değerlendirilir.  

d) Yardıma muhtaç olduğunun tespiti yardım alacağı anlamına gelmez.  

 

ALTINCI BÖLÜM 

Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulunun Tanımı, Görev ve Yetkileri 

 

Sosyal yardım değerlendirme kurulunun tanımı, görev ve yetkileri 

MADDE 13 – 

a) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu, Belediye Başkanının görevlendireceği bir 

Başkan Yardımcısı, Belediye Müdürlerinden ve Belediye Sosyal Hizmetler 

yardımlardan sorumlu birim sorumlusundan komisyon oluşur.  

b) Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu, bu yönetmelik hükümlerine göre nakdi yardım 

başvurusu alınmış olup Belediye tarafından Sosyal Yardım Tespit Raporu hazırlanmış 

muhtaç kişilerin durumlarını değerlendirerek yardım yapılmasının uygun olup 

olmadığına, uygun bulunması durumunda yapılacak yardımın miktarı, süresi ve şekli 

ile ilgili uygunluk kararı verir,  

c) Hizmet standartları tablosunda talep edilen belgeler gereği gerekli seçim ölçütlerini 

belirler,  

d) Kurulun sekretarya işleri Sosyal Hizmetler Birimi tarafından yapılır. Kurulun Başkanı 

ilgili başkandır. 

e) Değerlendirme Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt 

çoğunluğudur.  



  

f) Değerlendirme Kurulu, kurul başkanının çağrısı veya kurul üyelerinin en az üçünün 

talebi üzerine gerekli oldukça toplanır.  

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

 

Yardım Türleri, Sosyal Yardımlardan Faydalanma ve Gerekli Belgeler Yardım türleri 

 

MADDE 14 –  

(1) Nakdi yardımlar;  

a) Belediye dar gelirlilere, muhtaç, yoksul, kimsesiz, özürlüler, öğrenciler ve asker 

ailelerine sosyal, sağlık ve ekonomik sorunların çözümüne yardımcı olabilmek 

amacıyla nakdi yardımda bulunabilir.  

b) Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için Sosyal Yardım 

Değerlendirme Kurulu görüşü ile nakdi yardım yapılabilecek kişi ve ailelere, temel 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen alışveriş vb. çek, akıllı kart, kart 

kontörü vb. kart dağıtılabilir. Bu çekler veya kartlar ile alışveriş yaptırmayı, hizmet 

vermeyi kabul eden gerçek veya tüzel kişiler ile sözleşmeler yapılabilir. Bu 

sözleşmelerde bulunan hükümler çerçevesinde alınan mal ve hizmetin bedeli 

ödenebilir.  

c) Maddi sorunlarla karşılaşarak eğitimini devam ettiremeyecek duruma düşen ve/veya 

zorlanan orta öğretim ve yükseköğretim öğrencilerine burs niteliğinde olmayan geçici 

ve karşılıksız nakdi yardım yapılabilir. Yardım, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü üzerinden, ortaöğretim 

öğrencilerine bankaya açtırılacak hesap üzerinden yapılır.  

d) Yapılacak nakdi yardımların miktarı ve süresi müdürlüğün teklifi üzerine veya re’sen 

Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından muhtaçlık durumu dikkate alınarak 

değerlendirilir.  

e) Afetlerden zarar görenlere Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu tarafından 

belirlenecek miktarda nakdi yardım yapılabilir.  

f) Nakdi yardımlar bütçede belirtilen miktar doğrultusunda belirlenen kişi sayısı sınır 

kabul edilerek gerçekleştirilir. Nakdi yardımlara ilişkin hedeflenen kişi sayısı yıl 

içerisinde bir veya birkaç kez başvuru dönemi açılarak tamamlanabilir.  

g) Nakdi yardımlar, Sosyal Yardım Değerlendirme Kurulu’nun uygunluk kararı, harcama 

yetkilisi ve belediye başkanının onayı ile yapılır.  

(2) Ayni yardımlar;  
a) Bu yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan 

kimselere gıda, sıcak yemek, süt, yakacak, giyecek, kırtasiye, ilaç, tıbbi araç – gereç, 

kent içi ulaşım, içme suyu, engellilerin kullanımına yönelik araç-gereç ve protezler ile 

kitap ve öğrenci tören kıyafetleri gibi ayni yardımlarda bulunulabilir.  

b) İlk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik ayni yardımlar için okul müdürlükleri veya 

Milli Eğitim Müdürlüklerince öğrencinin ihtiyaç sahibi olduğunun resmi yazı ile 

bildirilmesi yeterlidir.  

c) Ayni yardımların dağıtılmasında muhtarlıklar, sivil toplum örgütleri, ilgili kamu 

kurum ve kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği yapılabilir.  

d) ç) Doğal afet, yangın, su baskını vb. sebeplere dayanan konut hasarları gibi 

durumlarda tamir, bakım ve onarım yardımları yapılabilir.  

e) Ayni yardımlar bir defada veya periyodik olarak yapılabilir.  

f) Ayni yardımlar belediye başkanının vereceği onay ile yapılır.  

 

Sosyal yardımlardan faydalanma  



  

MADDE 15 –  

a. Belediye tarafından sosyal yardım karşılığı yapılan ayni ve nakdi yardımlar 

karşılıksızdır. Ayni ve nakdi nitelikteki sosyal yardımlardan bu Yönetmelik 

esaslarına göre muhtaçlığı tespit edilen kişiler ve aileler faydalanır. Sosyal 

yardımların yapılmasında kişilerin diğer kaynaklardan elde ettikleri yardımlar 

dikkate alınır.  

b. Yapılan incelemeler sonucunda yardım almaya hak kazananlar yıllık olarak 

başvurularını yenileyeceklerdir. Başvurusu kabul edilerek yardım almaya hak 

kazanan ihtiyaç sahipleri bir dahaki başvuru döneminde başvurusunu 

yenilemediği takdirde yardım hakkını kaybeder.  

c. Yardım süresi dolan evden çıkamayacak durumda bulunan engelli ve yaşlılar 

ise başvuru döneminde Sosyal İşler Biriminden işlemlerinin evlerinde 

yürütülmesi için yardım talebinde bulunabilirler.  

d. Başvuru sonrasında yardım almaya hak kazanan kişinin bir (1) yıllık süre 

içerisinde mali durumunda herhangi bir değişiklik olması halinde değişikliği 

belediyeye ibraz etmesi zorunludur. Aksi halde belediye tarafından yardım 

süresi içerisinde yapılan araştırmalar sonucunda değişikliğin tespit edilmesi 

halinde yapılan yardımların bedeli, ilgilisinden tahsil edilerek hakkında yasal 

işlem yapılır.  

 

Gerekli belgeler  

MADDE 16 –  

(1) Sosyal yardım hizmeti alacak olan muhtaç kişilerden aşağıdaki belgeler istenir;  

 Dilekçe,  

 Yardım türlerine göre Belediye tarafından yürütülen hizmetlere ilişkin hizmet 

standartları tablosunda belirtilen esaslar göz önünde bulundurularak istenilecek 

belgeler.  

(2) Ancak Müdürlüğün uygun görmesi halinde Zabıta veya Müdürlük personeli 

marifetiyle yerinde yapılacak inceleme sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu ve 

kimliği tespit edilenlerden başka belge istenmeksizin yardım yapılabilir.  

 

Ayni yardımlarda satın alma işlemleri  

MADDE 17 –  
Hizmet ve yardımlarda kullanılacak mal, hizmet ve malzemelerin alımında 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanunu hükümleri uygulanır.  

 

Ayni yardımların dağıtımı  

MADDE 18 – 

(1) Belediye tarafından bu yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere Kamu İhale 

Kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak 

üzere Belediyeye bağışlanan gıda, yakacak, giyecek, kırtasiye malzemesi ve benzeri ayni 

yardımlar, belediye personeli ve gönüllüler aracılığıyla belediye araçları veya hizmet alım 

yöntemiyle kiralanan araçlar ile muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle dağıtılır.  

(2) Gerektiğinde muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşlarıyla dağıtıma yönelik 

işbirliği yapılabilir.  

(3) Ayni yardımların dağıtımı üçüncü şahıslardan hizmet alımı şeklinde yaptırılabilir. Temel 

ihtiyaç konusu yardımlar, ihtiyaç maddelerinin belediye tarafından temin edilip 

dağıtılması veya belirlenmiş harcamalar için kullanılabilecek şekilde madde 10’da 

belirtildiği üzere yapılır. 

 



  

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Sosyal Yardımların Verilmesi ve Kesilmesi 

 

Sosyal yardımların verilmesi  

MADDE 19 –  

 Sosyal yardımlar için her yıl bütçe imkânları ölçüsünde yeterli kaynak ayrılır. Bu 

kaynaklar muhtaç kişilere ayni ve nakdi yardım karşılığı sosyal hizmet ve yardım 

olarak adaletli bir şekilde dağıtılır.  

 

Sosyal yardımların kesilmesi  

MADDE 20 – 
 Gerekli evraklarda gerçeğe aykırı ve yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespit 

edilmesi halinde ve yardım esnasında kişinin mali durumunda iyileşme olması halinde 

yardım kesilir.  

 

DOKUZUNCU BÖLÜM 

Dosya İşlemleri ve Tutanaklar 

Dosya işlemleri 

MADDE 21 –  

 Sosyal yardım talebinde bulunan herkese bir dosya açılır ve tüm evrakları buradan 

takip edilir. Yardım almaya hak kazanan ihtiyaç sahibi kişilerin tüm evrakları 

dosyalanarak saklanır.  

 

Tutanaklar  

MADDE 22 –  

 Kişilere yapılacak her türlü sosyal hizmet ve yardımlar için teslim ve tesellüm 

tutanakları tanzim edilir ve dosyası saklanır.  
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