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YONETMELIK

MUGLA BUYUKSEHIR BELEDIYESI SOSYAL YARDIM YONETMELIGiNIN BAZI
MADDELERININ DEGiSTiRILMESINE DAIR YONETMELIK

MADDE 1- 11/11/2014 tarihli ve 181 sayili Mugla Biiyiiksehir Belediyesi Meclis
Karan'nda onaylanan ve 24.11.2014 tarihinde Mugla Biiyiiksehir Belediyesi resmi internet
sitesinde yayimlanarak ytirurliige giren Sosyal Yardim Yonetmeligi'nin 4 uncii maddesinin 1.
Fikrasinm (f), (h), (i) bentleri asagidaki §ekilde yeniden diizenlenmis. ve ayni fikraya (k)
bendinden sonra gelmek Uzere asagidaki bentler eklenmisjir.

f) Sube Mudurliigii: Sosyal Hizmetler Sube Miidurliigti'nii

h) Yoksul: Yardima muhtac kisjler arasinda, TUiK tarafmdan belirlenen yoksulluk sinin ve
altinda gelire sahip olanlan,

i) Nakdi Yardim: Miiracaatciya bu Yonetmelik kapsaminda yapilacak nakit para ya da ozel
anla§malarla para yerine gecebilecek ah§veris. cekini, akilli karti, on odemeli kart veya taksitli
karti,"

"1) Dar Gelirli: Yardima muhta9 kisiler arasinda, TUJK tarafmdan belirlenen achk sinin ve
altinda gelire sahip olanlan,

m) Afet: insanlar icin fiziksel, ekonomik ve sosyal kayiplar doguran, normal ya§ami ve insan
faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye ugratarak topluluklan olumsuz etkileyen ve etkilenen
toplulugun kendiolanak ve kaynaklarmi kullanarak iistesinden gelemeyecegi, dogal, teknolojik
veya insan kokenli olaylar ve dogurdugu sonuclardir. Bu yonetmelikte gecen "afet" insan
kaynakh afetleri (ev yanginlan, salgin hastaliklar, insan kaynakh olusan hasarlar)

n) Dogal Afet: Dogal afetler, ansizm veya belli bir sure? icinde olusup, yerle§im ve uretim
alanlannda alisilagelmi§ yasami bozarak, genel ya§ami etkileyen, dogal yer ve hava
hareketlerini ( depremler, su baskinlari, toprak kaymalan, orman yanginlan, tsunami, heyelan)

o) Meslek elemani destek personeli: SosyalHizmetlerve Danismanlik boliimiinden veya ilgili
okullardan on lisans derecesiyle mezun olanlan,

(6) Sosyal inceleme Raporu; Meslek elemanlan tarafmdan yapilan mesleki cahsmalar
neticesinde duzenlenen sosyal inceleme raporunda; muhtac durumdaki ailelerin ve kisjlerin
gecmi§teki yardim talepleri, dahaonce yapilan ekonomik destekler, durumlanndaki degi§imler,
ki§isel ve ailevi bilgileri, sosyal ve ekonomik durumlan, mahalli imkanlan, yerlesim yeri adresi
ve konut durumu ile birlikte, ekonomik destek veya sosyal hizmet desteginin hangisindcn
faydalandinlacagi, ekonomik destegin tiirti, miktan, siiresi ve §ekline dair vanlan kanaatin
aciki^a belirtildigi raporu ifade etmektedir."

MADDE 2- Ayni Yonetmeligin 5. Maddesinin 1. Fikrasi ile 1. Fikrasinm (c) bendi
a§agidaki §ekilde yeniden diizenlenmi^tir.

"(1) Buyiik?ehir Belediyesi bu Yonetmelikte belirtilen sartlan ta^iyan ki§ilere yardimda
bulunabilir. Yardim uygulamalanna ait genel esaslar §unlardir:
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c) Yardim taleplerinin Biiyiiksehir Belediyesi imkanlan ile karsjlanamayacak derecede fazla
olmasi halinde oncelikler: hizmetin ivediligi, muhtac olma derecesi, aciliyet durumu ve miiracaat
veya tespit sirasi esas almarak belirlenir.

MADDE 3- Ayni Yonetmeligin 6. Maddesinin 2. Fikrasinm (c ) ve (d) bentleri
asagidaki §ekilde yeniden diizenlenmisjir.

" c) Muhtac ya§li ve engelliler,

d) Olaganiistii bir felaket, hastalik veya kaza gecirerek belirli bir siire kendisinin ve
gecindirmekle yiikumlii bulundugu aile fertlerinin temel ihtiyaclarmi karsjlayamayacak durumda
olanlar. hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karsjlasan kisiler."

MADDE 4 - Ayni Yonetmeligin 7. Maddesinin 2. Fikrasi asagidaki §ekilde yeniden
duzenlenmis. ve 3. fikradan sonra gelmek iizere a§agidaki fikra eklenmistir.

" (2) Sosyal Hizmetler Sube Miidiirliigii*ne, sosyal yardim hizmeti almak iizere miiracaatta
bulunan veya ba§vurusu olmasa dahi sokakta kalmi?, kimsesiz ve dtiskiinlere bu yonetmelikten
istenen §artlar ve evraklar istenmeksizin, ikametine gidilerek meslek elemanlan tarafmdan
olusjurulan Sosyal inceleme Raporu ve/veya Durum Tespit Raporu neticesinde. Mugla Biiyiiksehir
Belediyesi smirlan icinde ikamet etmek kaydiyla yardim yapilabilir."

"(4) Meslek elemam destek personeli meslek elemanlan ile birlikte sosyal incelemede
bulunup sosyal inceleme raporu diizenleyebilir."

MADDE 5 - Ayni Yonetmeligin 8. Maddesinin 1. Fikrasinm (c),(f) ve (g) bentleri
asagidaki §ekilde yeniden diizenlenmi§tir.

"c) Mernis veri tabaninda yer alan ve TC kimlik numarasi ile iliskilendirilmi^ bulunan
kimlik paylasjm sisteminden (KPS) temin edilecekyerlesjm yeri belgesi

f) ihtiyac duyuldugu takdirde miiracaat eden kisjnin kendisinin, esjnin, 90cuklarmm.
annesinin ve babasinin miizmin veya oliimciil rahatsizhk durumlan bulunanlar ile ameliyat ve uzun
siireli tedavi gorenler veya gormesi gerekenlerden bunlan belgeleyen evraklar veya bu durumda
olduklanni ifade eden saghk kurulu raporu

g) Dogal afet ve afetlere ugrayanlar icin durumunu belgeleyen yetkili resmi kurumlardan
alinacak rapor,"

MADDE 6 - Ayni yonetmeligin 9. Maddesinin 1. Fikrasinm (a),(c) ve (d) bentleri
asagidaki §ekilde yeniden dtizenlenmi§tir.

"'a) Giinliik yemek ve gida yardimi,

c) Bannma yardimi

d)Yukanda sayilan ayni yardimlar di?mda kalan ve biitce imkanlan olciisiinde
degerlendirme kurulunun karsilanmasini uygun gordiigii ayni ve nakdi yardimlar."

MADDE 7 - Ayni Yonetmeligin 10. Maddesinin 1. ve 2. fikralan a§agidaki sekilde
yeniden duzenlenmi§tir ve ayni maddeye asagidaki fikra eklenmi§tir.

"(1) Miidiirliik9e ba$vuru belgeleri bu Yonetmelige uygun bulunan kisilerin ekonomik ve
sosyal durumunu tespite yonelikolarak gerektiginde Meslek elemanlan ve meslek elemam destek
personeli tarafmdan yerinde inceleme yapilarak sosyal inceleme raporu diizenlenir.
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(2) Sosyal inceleme Raporunda ba?vuranlann genel durumlan. istekleri ve ihtiya9lanyla
ilgili toplanan bilgiler belirtilir. Ba§vuramn evraklan Miidiirliik9e Sosyal inceleme Raporuyla
birlikte karara baglanmak iizere "Degerlendirme Kurulu" na gonderilir."

"(3) Sosyal inceleme raporu, kisjsel nitelikteki gizli beige olup, kisjlere ait veriler ve
mesleki kanaat ile goru§leri i9erdiginden, mesleki gizlilik ilkesine dikkat edilerek duzenlenir ve
korunur; nakdi odemede esas beige olarak ibraz edilemez ve edilmesi istenemez."

MADDE 8 - Ayni yonetmeligin 12. Maddesinin I. Fikrasinm (b) bendi asagidaki sekilde
yeniden diizenlenmis ve (9) bendinden sonra gelmek iizere I'inci fikraya asagida belirtilen bent
eklenmi§tir.

"b) Biit9e yili i9inde toplu halde yapilacak ayni /nakdi (toplu gida. bannma. egitim
malzemesi, yakacak, gibi) sosyal yardimlann miktan, siiresi ve jekli ile ilgili olarak, belediyeye
yapilan yardim ba§vurulan, giincel ihtiyac durumlanni ve btitge imkanlanni dikkate alarak genel
uygunluk ve i§leyi§ gorii§ii vermek."

"d) On odemeli banka kartmin 9ahsma esaslanna, yiiklenecek meblagin tutanna ve odeme
periyoduna karar vermek"

MADDE 9 - Ayni yonetmeligin 13. Maddesinin 2. ve 4. fikralan a§agidaki §ekilde
yeniden dtizenlenmi§tir.

"(2) Biiyiiksehir Belediye simrlan i9inde afetlerden zarar gorenlere de muhtaclik sinin
altinda ya§amasa dahi Degerlendirme Kurulu tarafmdan belirlenecek miktarda nakdi yardim
yapilabilir."

"(4) Yardimlann insan onurunu zedelemeyecek ko§ullarda sunulmasi i^in. Degerlendinne
Kurulu karan ile nakdi yardim yapilabilecek ki§i veya ailelere, biit^e imkanlan o^iisiinde
denetlenebilirligi olan, temel ihtiya9lanm kar§ilamak iizere para yerine gecebilen dijital-elektronik
kart sistemi ile ayni yardim kar$iligi nakdi yardim yapihr. Ahsveris. ceki (kuponu, akilli kart
kontorii, on odemeli banka karti) dagitilabilir. Bu 9ekler veya akilli kartlar ve on odemeli banka
karti ileahsveris. yaptirmayi, hizmetvermeyi kabul eden ger9ek ve/veya tiizel kisjlerle sozlesmeler
yapihr. Ah$veri§ yapilan merkezlere kupon. kontor kar§iligi meblag odenir.

Ayni yardimlann on odemeli banka karti ile yapilmasi durumunda ki§ilerin muhtaclik
durumlan goz oniinde bulundurulur. Banka kartina yiiklenecek meblagin tutanni, odeme
periyotlanni ve on odemeli banka kartmin 9alismaesaslanni 'Degerlendirme Kurulu' belirler."

MADDE 10 - Ayni yonetmeligin 14. Maddesinin 5. 7. ve 8. fikralan a§agidaki §ekilde
yeniden diizenlenmi§tir.

"(5) Ayni yardimlann verilmesinde kisi ve ailelerden istenecek belgelere "Degerlendirme
Kurulu" karar verir. Gerekli durumlarda herhangi bir beige olmaksizin ki§i ve ailelere ayni
yardimda bulunulabilir."

(7) Gida, giyim, yakacak ev e§yasi gibi ayni yardimlar kisjye evinde veya yardim
merkezinde teslim edilebilir. Bagislanan giysi ve ev esjalan tutanakla teslim ahmr, vatanda§ateslim
edilirken madde 8?de ki belgeler istenmeksizin tutanakla teslim edilir.

(8) Biiyiiksehir Belediyesinin dagittigi yemekler muhtac kis/ilerin evlerine veya uygun bir
yere gotiiriilerek teslim edilir. Bu hizmet esnasinda uygun hizmet ara9lan kullanihr.**

MADDE 11 - Ayni yonetmeligin 17. Maddesinin 5, 6. ve 9. fikralan a§agidaki §ekilde
yeniden diizenlenmi? ve ayni maddenin 7. fikrasi yiiriirlukten kaldinlmisUr.

"(5)Bu Yonetmelik kapsaminda yapilacak nakit yardim odemeleri, hak sahibine veya
duruma gore vekiline, velisine veya vasisine uygun goriilen odeme se9enegi ile yapihr. Odemenin
yapilacagi kisi asagida belirtilen belgelere gore tespit edilir.
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Yardim yapilacaklar, engelli. yasji ve hasta olmak gibi sebeplerden dolayi alacaklan nakdi
yardimi verecekleri noter onayli vekalet suretiyle vekil edecekleri kisjlere de odeme
yapilabilecektir. Kanuni temsilcilere yapilacak odemelerde kanuni temsilcinin tayinine iliskin
mahkeme karannin ibrazi zorunludur. Odeme yapilan kisjlerin onayli kimlik ornekleri odeme
belgesine baglamr. Odemelerin 9ekyerine hak sahiplerinin banka hesaplarma aktanlmasi suretiyle
odenmesinde; hak sahibinin. Miidiirliikce onaylanmi§ yazih talebi gerekir."

(6) Ayni ve nakdi yardimlar kisjlerin muhta9liklannin devam etmesi durumuna ve ihtiya?
durumuna gore belli periyotlar halinde verilebilir."

(9)Ayni yardimlardan yararlandinlmasi uygun gorulen muhtac kisjleri ve alacaklan
yardimm yontemini "Degerlendirme Kurulu" belirler. Degerlendirme Kurulu karari dogrultusunda
yapilmasi uygun gorulenayni yardimlarmuhta9 ki§ilere dagitihr.

MADDE 12 - (1) Sayistay'in gorusii ahnan bu Yonetmelik, ilani tarihinde yururliige girer.

MADDE 13- (1) Bu Yonetmelik hiikiimlerini. Mugla Biiyiiksehir Belediye Baskam yiirutur.
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