
7 A 
krI KTAY 
.Yii 

ASUN#N AYNirJR 

T.C. 
ZM1R KONAK BELEDtYES! 

SOSYAL YARDIMLAR VE HIZMETLER YONETMELt! 

BIRINC! BOLUM 
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanimlar ye Genel Esaslar 

Amaç 
MADDE 1- 
(1) Bu Yonetmeligin amaci; ekonomik ye sosyal açidan yaam1anni sürdurme ye temel ihtiyaclarinib 
kari1amada gUçluk ceken yoksul ye muhtac durumdaki kii ye ailelerin ihtiyaclarini karilamacta,' 
onlara destek olmak ye yaam kalitelerini arttirmak, maddi olanakian kisitli ye ailesinin gelir diizeyi 
duuk ogrencilerin ogrenimlerini surdurmek amaciyla yapilacak yardimlara ye hizmetlere ilikin usul 
ye esaslari dUzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2- 
(1) Bu Yonetmelik; tzmir Konak Belediyesi'nce yapilacak sosyal arnach yardimlar ye hizmetlerin 
niteligi, yararlanacak olanlarin tespiti ye incelenmesi, yardimlarin ye hizmetlerin yapilmasinda 
uygulanacak usul ye esaslarin tespitine i1ikin hUkumleri kapsamaktadir. 

Yasal dayanak 
MADDE3- 
(1) Bu YOnetmelik, 10.07.2004 tarihui ye 5216 sayili Buyukehir Belediyesi Kanununun 7 nci 
maddesinin birinci fikrasinin (v) bendi ile 03.07.2005 tarihli ye 5393 sayih Belediye Kanunu'nun 14 
üncU maddesinin birinci fikrasinin (a) ye (b) bentleri, 15 mci maddesinin birinci fikrasinin (b) bendi 
ye 60 nci maddesinin birinci fikrasinin (i) bendi hUkUmlerine dayarnlarak hazir1anmitir. 

Tainmiar 
MADDE 4- 
(1) Bu YOnetmelikte gecen; 
a) Afet: Toplumun tamami veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ye sosyal kayiplar doguran, 
normal hayati ye insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye ugratan, etkilenen toplumun ba etmQ 
kapasitesinin yeterli olmadigi dogal, teknolojik veya insan kaynakli olaylari, 
b) Ayni Yardim: thtiyaca gore verilecek gida, giyim, yakacak, tibbi araç ye gerec, rehabilitasyon. 
ainaçli ortopedik maizeme, egitim araçlari, ogrencilere verilecek egitim maizemesi gibi her tUrlU mal 
ye maizeme yardimlan, 
c) Bakan: Izmir Konak Belediye Bakani'ni, 
ç) Belediye: !zmir Konak Belediyesini 
d) Dar gelirli: Aylik toplam geliri asgari ücretin iki katini geçmeyen aileyi, 
e) Engelli: Fiziksel, zihinsel, ruhsal ye duyusal yetilerinde ceit1i duzeyde kayiplanndan dolayt 
topluma diger bireyler ile birlikte eit kou1larda tam ye etkin katilimini kisitlayan tuturn ye çevre 
koullanndan etkilenen bireyi, 
f) Gecici Yardirn: Sosyal ye ya ekonomik bir sorunun çOzumunde yardimci olabilmek amaciyla bir ye 
ya birkac defa ye düzensiz o1araYaPi)lan ayni ve/veya nakdi yardimlan, 
g) Hizmet Sunumu: Muhtaç,enge1liyyah kimselerin evierinde kiise1 bakunlari ile evierinin temizlik, 
tamirat vb. bakim hizmetleini içen sosyal yardimlar. 
g) Komisyon: lzmii on. . Belethyesi Sosyal Yardirn Komisyonu' nu ifade eder. 



h)Kurum, Kuru1u ye Demekier: AmatOr spor kulupleri, okullar, sosyal ye kUltUrel hizmet veren. 
dernekier yb. butunun kapsar. 
1) Meclis: Izmir Konak Belediye Meclisini, 
i) Muhtac: Her ne nam altinda olursa olsun her tUrlü gelirler toplami esas aimmak suretiyle, bane 
icinde kii barna dtien ortalama ayhk gelir tutari, asgari Ucretin aylik net tutarinin Ucte birinden az 
olanlar ile ayni tutardan fazia gelir saglamasi mtimkun olmayan kimseleri, 
j) Muhtachgin Belirlenmesi: Toplam gelirin ailede bulunan toplam kii sayisina bolundugunde elde 
edilen rakamm muhtaçlik sinirindan dUUk olmasinin belirlenmesi. 
k) Muhtaçhk: Kendisini, eini ye bakmakla yUklimlU oldugu cocuklarim, anne ye babasini 
bulundukiari mahallin hayat artlarina gore asgari seviyede gecindirmeye yetecek geliri, mali veya 
kazanci bulunmama hali. 
1) Muhtaclik Sinirinin Tespiti: Bir aylik net asgari ücret miktarini Uçe bOlUndUgunde çikan para degeri 
m) MUdür: Izmir Konak Belediyesi Sosyal Yardim t1eri MüdürU'nü, 
n) MudUrlük: Izmir Konak Belediyesi Sosyal Yardim !1eri MudurIugii'nU, 
o) Nakdi Yardim: thtiyaca gOre muhtachk kriterlerine uygun kii1ere verilecek olan nakdi para, 
harcama ceki gibi para yardimlari, 
0) Sosyal Hizmetler: Kii ye ailelerin kendi bunye ye art1anndan dogan veya kontrolleri diinda 
o1uan maddi, manevi ye sosyal yoksunluklann giderilmesine ye ihtiyaclannin karilanmasina, sosyal 
sorunlarin Onlenmesi ye çozumlenmesine yardimci olunmasi hayat artIarimn iyi1etirilmesi ye  a  
yUkseltilmesini amaclayan sistemli ye programh hizmet bUtUnü. 
p) Sosyal Yardim: Muhtaç olan kiilerden kime, nasil ye ne miktarda verilecegine dair usul ye esaslari, 
Belediye tarafindan çikanlan Yonetmeliklerle dUzenlenen her tUrlü ayni ye nakdi yardimlari, 
r) Sosyal Yardim Komisyonu: tzmir Konak Belediye Bakarn veya Bakarnn gorevlendirecegi bakan 
yardimcisi bakanliginda, Izrnir Konak Belediyesi Sosyal Yardim Ileri MUdUrü, Izmir Konak, 
Belediyesi Zabita MudUrU,tzmir Konak Belediyesi Mali Hizmetler MUdtirü, Sosyolog olmak Uzere 
toplam be (5) kiiden oluan Komisyondur. 

Genel esaslar 
MADDE 5- 
(I) Sosyal yardim ye hizmetlerin tespit edilmesinde, planlanmasinda, yurutUlmesinde ye 
degerlendirilmesinde aagidaki kriterler esas alinir: 
a) Yapilacak yardimlarin ye hizmetlerin kaynagi Belediye butcesine bu amacla konulan Odenekler ye 
yil icinde Belediye'ye yapilan bagi1ardir. 
b) Yardim ye hizmetlere ait talebin aimniasi, degerlendirilmesi ye sunumu, insan onurunu 
zedelemeyecek, yardim alanlari tedirgin etmeyecek, kii1ik haklanm zedelemeyecek ye gereken 
gizlilik saglanmak suretiyle gerçek1etirilir. 
c) Sosyal yardim talepleri, yapilan beyanlara ye daha sonra sunulan ye ya temin edilen ilgili belgelere 
gOre Müdurlük tarafindan degerlendirilir, talep edilen yardimin yapihp yapilmamasina, yapilacak ise 
kime, ne zaman, ne ekilde ye ne miktarda yapilacagma Belediyenin olanakian ye ilgili mevzuata 
cercevesinde karar verilir. 
ç) Sosyal yardimlarm gercek1etirilmesinde muhtac engellilere, muhtac cocuga, muhtac yah1ara ye 
ehit aileleri ile gazi ye gazi ailelerine öncelik tamnir. 

d) Ayni ye nakdi yardim uygulamalannin, muhtaç kii1erin en kisa sUrede kendi olanaklariy!a 
hayatlarini sürdürebilmelerini ye üretken hale getirilebilmelerini saglayacak ekilde 
gerçek1etirilmesine Ozen gosterilir. 
e) Belediye kaynakiari smirli ye yapilaeak.'ardim ye hizmetler kariliksiz oldugundan bu yardim ye 
hizmetlerin gercek ihtiyac sahiple il ulart1masi ye öncelik sirasina gore yapilabilmesi için gereken - 
her türlü idari tedbir alinir. 
f) Muhtac bir belde sakini ayn anda bir'en fazLa yardim ceidinden yararlanabilir. 
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g) Eitim yardiminin usul ye esaslan, Belediye tarafindan hazirlanan Egitim Yardirni Yonetmeligi ile 
duzenlenir. 
g) Mudürluk, sosyal yardim ye hizmetlerde etkinligi ye verimliligi arttinci her tUrlü tedbiri ahr. 
Gerektiginde ulusal ye uluslararasi kurum ye kuru1uIar1a i bir1ii yapar. 
h) Sosyal yardimlar ye hizmetler ile ilgili turn i ye i1em1er ile Komisyon calima1anna ait turn i ye 
i1em1er MUdUrluk tarafindan yurutültir. 

IKINC! BOLUM 
Komisyonun O1uumu ye çaLima Usulleri 

Komisyonun O1uumu ye ca1ima Usulleri 
MADDE 6- 
(1)Komisyon, Bakanin veya Bakarnn goreviendirecegi bakan yardimcisinin bakanhginda, tzmir 
Konak Belediyesi Sosyal Yardim I1eri MfldUrü, tzmir Konak Belediyesi Zabita Müdurü, tzmir Konak 
Belediyesi Mali Hizmetler MUdurU, Sosyolog olmak Uzere toplam be (5) kiiden oluur. 
(2) Atanrni Uyelerin gorev sureleri kadro gorevieri süresince, seci1mi Uyelerin gorev sUreleri ise 
secildigi tarihten itibaren iki (2) yildir. Komisyonda gorev yapan atanmi Uyelerin herhangi bir 
nedenle gorevlerinden ayrilmalari halinde bu goreviere atanan kiiler baka bir i1eme gerek 
kalmaksizin komisyon uyeligi sifatini kazanirlar. 
(3) Komisyon, komisyon bakanmin bakan1iginda en az üç (3) uyenin katilimi ile ye MüdttrlUgun 
önerisi uzerine komisyon bakaninrn uygun gorecegi gündem maddelerini gorUmek üzere toplarnr. 
Komisyon üyeleri toplantimn bainda goruu1mek iizere gtindem maddesi önerebilir. Komisyon 
kararlanni çogunluk ile alir. Oylamanin eit1igi halinde Komisyon Bakarn'nin bulundugu tarafin 
karan kabul edilmi sayilir. 
(4) Komisyon, toplanti yapilmasi yonundeki MUdiirlük talebinin komisyon bakani tarafindan uygun 
gorulrnesini takiben Komisyon Bakarn'mn yazili daveti ile toplanir. Toplantiya davet, komisyon 
uyelerinin komisyon bakanhgina yazih olarak bildirecekieri ahsi e-mail adresleri kanaliyla da 
yapilabilir. Komisyon yihn bainda yapacagi ilk toplantisinda, o yil içinde toplantilann yapilabilecegi 
gtn1eri belirler. 
(5) Komisyon cahma1arindaki raportorluk gorevi MUdUr tarafmdan yerine getirilir. 

Uçi)NcU BOLUM 
Yardunlardan Yararlanacak Olanlar ye Yardim çeitIeri 

Yardimlardan Yararlanacak Olanlar 
MADDE 7- 
(1) Sosyal yardim ye hizmetlerden aagida gosterilen kiiler yararlamr: 
a) Dogal afetler ye ya yangin gibi nedenlerle muhtac duruma düen ve/veya yakinlarini kaybederek 
kimsesiz ye korurnasiz kalmi olan ilce sakinleri. 
b) Hastahk ye ya kaza gecirerek belirli bir sure kendisinin ya da bakmalda ytkurnlu oldugu aile 
fertlerinin temel ihtiyaclarini kari1ayamayacak derecede muhtaç duruma dUen ihtiyac sahipleri. 
c) Ya simn nedeniyle yetitirrne yurtlarindan ayrilmak zorunda kalan gender. 
ç) Muhtac durumdaki ailelerin, egitimini devam ettiremeyecek dururna duen temel egitim ye orta. 
ogretim ogrencileri ile dengi me

, 
 zl(beceri kazanma kursianna ye devam eden cocuklar ye gender. 

d) Hakkinda yetkili kamu k umu tdrafindan koruma karari a1inmami olan muhtac çocuklar 's'e 
aileleri. ,1 
e) Muhtac durumda •lup -gitim,,,fehabilitasyon, tedavi, bakirn, barrnma, nakdi yardirn.,. mal ye 
maizeme yardimi gib ayni e nakd'i yardimlarin yapilmasrnabiyac1an olan k,

iler ye aileler. 
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f) Maddi yetersizlik nedeniyle memleketine dönme olanagi olmayan, yolda ka1mi kiiIer. 
g) Muhtac engelli vatanda1ar. 
g) $ehit aileleri, gaziler ye gazi aileleri. 
h) Muhtac asker aileleri. 

Yardim ceitieri 
MADDE 8- 
(1) Aagida belirtilen ihtiyaclarin temini amaci ile ayni ve/veya nakdi yardim yapilabilir: 
a) 5510 sayih Kanun geregi flee sigortali sayilmayan kimseler ile giderleri Sosyal Güvenlik 
Kurumunca karilanmayan kii1erin ilac, tahlil, tetkik, tibbi mudahale, dogum ye ortopedik araclarin 
ahmi gibi saglik ye tedavi giderleri, 
b) Giyim, gida, yakacak, sicak yemek, 
c) Bannma, konut kiralama gider1eri, 
ç) Okul ders arac-gereç ye maizemeleri, kayit harclari, dershane, meslek ye beceri kazandirma kurs 
harcamalari, egitim bursu gibi egitim ye ogrenirn giderleri. 
d) Muhtac ye engelli olan ilce sakinlerinin devam eftigi özel nitelikteki meslek kursianna i1ikin kurs 
ye egitim giderleri ile bu tUr ilce sakinlerinin yaam evi ye kamp gibi harcamalari. 
e) Muhtaç kiiler ve/veya çocuklari için yapilan resmi nikah ve/veya sunnet harcamalan. 
f) Memleketine dönmek isteyen ihtiyac sahiplerine odenecek yol giderleri. 

DORDUNCU BOLUM 
Bavuru, Bilgi ye Beige Toplanmasi, Yardimlarin Uygulanmasi 

Bavuru 
MADDE 9- 
(1) Yardim talebinde bulunan kiiler tarafindan i bu Yonetmeligin ekinde yer alan Yardim Bavuru 
Formu doldurulur. Yardima ihtiyaci olan ilçe sakinleri, Belediye tarafindan yapilacak olan cahrna1ar 
sirasinda re' sen de tespit edilebilir. 
(2) Bavuru Formundaki bilgilere dayali olarak yardirn talebinde bulunan kiinin aile ye cevre artlari 
ile sosyal ye ekonomik durumu ile ilgili olarak MUdürltikteki uzman personel tarafindan bizzat yerine 
gidilerek sosyal inceleme raporu düzenlenir. Uzrnan personele yerinde yapacagi bu inceleme sirasinda 
en az bir idari personelde elik eder. DUzenlenecek olan sosyal inceleme raporunun genel ekli i bu 
Yönetmelik ekinde yer aidigi gibidir. Söz konusu raporda ilgili resmi kurum ye uzman kii1erin tespit 
ye degerlendirmelerine de ayrica yer verilebilir. 

Bilgi ye Beige Toplanmasi 
MADDE 10- 
(1) Sosyal Yardim talebinde bulunan kiilerden, MUdürlUk tarafindan dUzenlenecek olan sosyal 
inceleme raporuna da dayanak olacak ekilde yapilan bavuruyu veya Belediye tarafindan re'sen 
yapilan tespiti takiben aagida belirtilen ilgili belgelerden ilgili bir veya birkaci istenir ya da MüdUrlük 
tarafindan yazima yapilarak temin edilmesi saglanir: 
a) Aile sicil beyannamesi, 
b) Bordro, 
c) SGK, 
ç) Trafik Sube MUdurlugundeKArayKayit Belgesi, 
d) Kaymakamlik ve. ba bir iajrumdan yardim almadigina ilikin yazi, 
e) Muhtachgin teyidi için ahail'muhtarhgmdan veya diger resmi kurumlardan alinacak beige,.. 
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Engelli ye hastalar için yardimin niteligine gOre hastane saghk kurulu, saghk birimi veya Belediye 
saglik biriminden alinacak rapor, 
g) I1ac, tibbi arac-gereç ye maizeme yardimi için saglik kuru1u1ari veya Belediye doktorundan a1rnmi 
recete, 
g) Ogrenci1e için okul müdürluklerinden ahnacak resmi belgeler, 
h) Dogal afet veya yangin gibi olaylara maruz kalanlarin resmi kurum ye ya kuru1u1ardan a1acagi. 
mevcut durumu gOsteren belgeler. 

Yardimlarin Uygulanmasi 
MADDE 11- 
(1) Komisyona sunulan yardim talepleri ilgili sosyal ince1eme raporlari ile birlikte, Belediye tarafindan 
muhtacliklari re'sen tespit edilenlere ait bilgiler ise varsa ilgili diger belgelerle birlikte Komisyon 
taralindan degerlendirilir ye yardim yapilip yapilmamasma karar verilir. 
(2) Yapilacak yardimlar komisyonca yapilan derecelendirme neticesinde (EK1) 100 puan Uzerinden: 
a) 0-50 puan arasi yardim uygun degil 
b) 5 1-65 puan arasi muhtaçhk sinin miktarinrn yUzde 50 oram kadar nakdi veya ayni yardim, 
c) 66-80 puan arasi muhtachk simn miktannm yUzde 100 orani kadar nakdi veya ayni yardim, 
ç) 81-100 puan arasi muhtachk simri miktarinin yuzde 200 oranina kadar nakdi yardim olarak 
yapilabilir. 
d) 100 puandan fazia olanlar ise muhtachk simrinin yUzde 250 oranma kadar nakdi yardim olarak 
yapilabilir. 
(3) Komisyon gorev a1anina giren sosyal yardim ye hizmetlerin kime, nasil ye ne miktarda yapilacagi 
konularinda karar verir. Olaganustu hallerde komisyon karari olmaksizin, 2.fikrada belirtilen kriterlere 
uygun olarak, Belediye Bakarn tarafindan ayni yardim yapilabilir. Ancak bu tarz yardimlarin toplami 
hicbir eki1de Sosyal Yardim I1eri Mudurlugti'ntin o yilki butcesindeki "Can Transferler" kaleminin 
yuzde 5'ini geçemez. 
(4) Daha once sosyal yardim almi olan ya da halen almakta bulunan kiilere muhtaçlik durumlannin 
devam etmesi halinde yeniden yardim yapilabilir. 
(5) Ayni nitelikteki sosyal yardimlara konu mal ye maizemeler ilgili yasal hukumler cercevesinde 
Müdunlük tarafindan satin ahmr. Satin alman mal ye maizemeler MüdürlUk tarafmdan i bu 
YOnetmelikte ye ilgili diger mevzuatta yer alan usul ye esaslara gore ihtiyac sahiplerine aktarilir. 
(6) Nakdi yardimlar ise, MüdUnlük bunyesinde dUzenlenen sosyal inceleme raporu ye ilgili belgelerin 
tahakkuka baglanmasindan sonra ihtiyac sahiplerine ödenir. 

BESINC! BOLUM 
Giderlerin Gerçek1etiri1mesi 

Harcama Talimati 
MADDE 12- 
BUtçenin sosyal yardim ye hizmet Odeneginden harcama yapabilmesi, harcama yetkilisinin harcama 
talimati vermesi ile mOmkflndur. Harcama talimatlaninda hizmet gerekcesi, yapilacak iin konusu, 
tutan, suresi, kullamlabilir odenegi, gercekletirme usulfl ile gercek1etirmeyle gorevli olanlara ilikin 
bilgiler yer alir. 

Muhasebe Yetkilisi 
MADDE 13- 
Sosyal yardim ye hizmet bar' amalarna i1ikin ilem1erinin Muhasebe Yetkilisi Konak Belediyesi 
Muhasebe Yetkilisidir. 

Gercek1etirme Be  j ye Odime I1ern1eri. 

/
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MADDE 19- 
t bu YOnetmelikte hük 

MADDE 14- 
(1) Sosyal yardim ye hizmet giderlerinin mevzuata uygun bicimde gerçek1etiri1mesini 
saglamak üzere Harcama Yetkilisi tarafindan bir memur, Kredi Mutemedi olarak 
gorevlendirilir. 
(2) Sosyal yardim ye hizmetlerle ilgili ödeme için gerekli belgelerin hazirlanmasi ii 
gerçekletirme gorevlileri tarafindan yapilir. 
(3) Giderlerin gerçekletiri1mesi harcama yetkilisinin ödeme emri belgesini imzalamasi ye 
tuta.rin hak sahibine ödenmesi ile tamamlarnr. 

Odeme Yapilacak Kii1er 
MADDE 15- 
15/08/2007 tarih ve26614 sayih Resmi Gazetede yayimlanarak yUrurluge giren Mahalli 
Idareler Harcama Belgeleri Yonetmeliginin 7. maddesi hükümlerine istinaden ödeme yapihr. 

Kayit, Takip ye Kontrol Sistemi 
MADDE 16- 
(1)Ayni ye nakdi yardim hizmetlerinin yurutulmesinde uygulamarnn devamli takibi esastir. 
MüdtirlUk yardim yapilan kiilerle ilgili bilgi ye belgeleri duzenli olarak tutmak, muhafaza 
etmekie htikUmlüdür. 
(2)Belediyece gerekli gOrtmnen hallerde yardim için muracaat eden kiilerle ilgili olarak diger 
belediyelerden, muhtarhklardan veya kaymakaxnhklardan yardim alip almadigina dairbilgi 
istenebilir. 

ALTINCI BOLUM 
ceit1i ye Son Hükümler 

Yardimlarin Kesilmesi 
MADDE 17- 
Süreli sosyal yardim alan kiinin OlumU, muhtacligin ortadan kalkmasi, tedavinin bitmesi veya yardim 
sebeplerinin sona ermesi hallerinde yapilan yardimlar kesilir. Muhtacligin sona erdiginin an1ailmasi 
üzerine bu durumun meydana geldigi tarihi takip eden ilk aybaindan itibaren yapilan yardimlara son 
verilir. Pein ödenen yardimlar, durum degiik1igi veya Olüm halinde geri alrnmaz.Gercege aykiri 
evrak verildiginin ye yalan beyanda bulunuldugunuri tespit edilmesi halinde yardim kesilir ye verilen 
nakdi yardunlar Kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.Cezai mueyyidelerin uygulanmasi bakimindan 
gene! hUkümlere gore hareket edilir.Ayrica kiinin mali durumunda iyileme olmasi halinde de 
yardimlar kesilir. 

Yarthm alanlarm sicili 
MADDE 18- 
MfldUriuk, sosyal yardim alanlar ile ilgili olarak ye yapilan yardimin niteligine gore ayri ayri dosya 
tutar ye bu kiilerin durumlarmi sUrekli izier. Yapilan yardimlara ye daha sonra meydana gelen 
degiildiklere ait thm bilgiler MUdürlUk tarafindan oluturulan yen tabanrnda kayit altina alinir. 
Yapilan kayitlar, mali yilsonlannda ya da belli dönem!er itibariyle MUdUrlUk faaliyetlerinden istatistiki 
bilgiler çikanlabilecek ye bu faaliyet!erin degerlendirilebilmesini saglayacak ekilde sistemli, dUzenli 
ye sirekli olarak tutulur. 



Yflrürlükten kaldirilan yönetmelik 
MADDE 20- (1) Konak Belediye Meclisinin 04/03/20 19 tarih ye 43  sayili Karari ile yurürluge girmi 
olan T.C. Konak Belediyesi Sosyal Yardimlar ye Hizmetler Yonetmeligi, i bu Yonetmeligin 
yUrflrluge girdigi tarihten itibaren yUrurlukten ka1diri1mitir. 

Yürürlük 
MADDE 21- 
Sayitay goruu alinan bu Yönetmelik ilani tarihinde yilrtr1uge girer. 

Yflrütme 
MADDE 22- 
Bu Yönetmelik hukUmlerini Bakan yürutur. 

Duck  ERO KTi 
Yzi liri,t/IUdürü 
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