T.C.
GÖRDES BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SOSYAL YARDIM YÖNETMELİĞİ

AMAÇ
Madde 1: Bu Yönetmelik, Gördes Belediye sınırları dâhilinde ihtiyaç sahiplerine verilecek ayni
yardımlarla ilgili esasları belirlemek ve yardımları dağıtmak için düzenlenmiştir.
KAPSAM
Madde 2: Bu Yönetmelik Gördes belediye sınırları içinde belediyece yapılacak sosyal hizmet ve
yardımlar ile bu hizmet ve yardımlardan faydalananları ve faydalanacak durumda olanları kapsar.
HUKUKİ DAYANAK
Madde 3: Bu Yönetmelik, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. maddesinin birinci
fıkrasının (a) ve (b) bendi, 15. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 60. maddesi birinci fıkrasının ( i
) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR
Madde 4: Bu Yönetmelikte geçen:
Belediye: Gördes Belediyesi,
Meclis : Gördes Belediye Meclisi,
Encümen: Gördes Belediye Encümenini,
Kurul: Encümen Üyelerini,
Muhtaç Kimse: Bu Yönetmeliğe göre muhtaç olan kişileri,
Muhtaçlık: Kendisini, eşini ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarını, anne ve babasını bulundukları
mahallin hayat şartlarına göre asgari seviyede geçindirmeye yetecek geliri, malı ve/veya kazancı
bulunmama halini,
Ayni Yardım: Yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye gibi sosyal inceleme raporu ile müracaatçının
ihtiyacına verilecek mal ve hizmet yardımı,
Sosyal Yardım: Gördes Belediyesinin sosyal hizmetler kapsamında muhtaçlığı tespit edilmiş birey ve
ailelere yönelik gerçekleştireceği ayni ve nakdi yardımları ifade eder.

MÜRACAAT ŞEKLİ

Madde 5: Yardım talebinde bulunmak isteyenler, bağlı oldukları mahalle muhtarlıklarından alacakları
ikametgâh ve muhtaçlık ilmühaberi ile birlikte bir dilekçe ile Belediye Başkanlığı sekreterliğine
başvurabilirler. Yapılan müracaatlar Encümene havale edilir. Müracaatlarda, gerekli bilgi ve belgeler
kurul görevlilerince mümkün olduğunca gizli olarak ve muhtaçların onurlarını zedelemeyecek şekilde
temin edilir. Müracaatta bulunan vatandaşların; dar gelirli, kimsesiz, yaşlı, düşkün, özürlü olup olmadığı
gibi ölçütleri göz önünde bulundurularak karar verilir.
MUHTAÇ OLUP DA BİZZAT MÜRACAT ETMEYENLERİN DURUMU
Madde 6: Yardıma muhtaç olduğu halde herhangi bir nedenle müracaat etmeyenler veya edemeyenler
için ikamet ettikleri mahalle muhtarlarının, öğretmenlerin, yakınlarının, komşularının ve Belediye Meclis
Üyelerinin bu kişiler namına yaptıkları müracaatlar kabul edilir.
MUHTAÇLIĞIN TESPİTİNE DAİR ESASLAR
Madde 7: Yardım için yapılan müracaatlarda beyan esas olduğundan, dilekçede beyan edilen bilgi ve
belgeler gizlice araştırılır. Bu araştırma Emniyet, Jandarma, Defterdarlık, Tapu, Belediye ve Muhtarlık
nezdinde yaptırabileceği gibi kurulca resen yaptırabilir. Müracaatların değerlendirmesi aşamasında Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının kayıtlarından da istifade edilebilir. Kurul aşağıda ölçütleri göz
önünde bulundurarak yardımın yapılıp yapılmamasına karar verir.
a) Aile bireylerinin iş durumu (Aile bireylerinin sosyo-ekonomik durumu),
b) Ailenin net geliri (Aile bireylerinin toplam gelir belgeleri),
c) Ailede yaşayan kişilerin sayısı,
ç) Barınma durumu,
d) Evin kira durumu,
e) Ailedeki öğrenim gören kişi sayısı (Okuldaki rehber öğretmenin fikrinin alınması),
f) Medeni hali,
g) Engelli durumu,
ğ) Aile bireylerinin sağ ve ölü durumu,
h) Başka kurumlardan alınan yardımlar.
MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Madde 8: Kurul muhtaçlık derecelerini ve muhtaçlara yapılacak yardım miktarını tespit eder. Söz konusu
tespit yapılırken geçim seviyesi, okul durumları, gıda maddeleri fiyatları, ısınma, taşıma ücretleri vb.
durumlar ile toplumun yaşam seviyesi dikkate alınır. Ayrıca her yıl belirlenen TÜİK rakamlarından da
faydalanılır.
YARDIMLAR
Madde 9: Yardımlar ayni olarak yapılır. Yardımlar belirli aralıklarla devamlı veya bir defaya mahsusu
yapılabilir. Kimlere nasıl ve ne kadar süre ile yardım aralığını, yardım yapılacağına Sosyal Yardımlar
Kurulu Kararında yer verilir. Ve yardım kararları mahalle bazında tasnif edilerek muhafaza olunur.
Yapılacak ayni yardımlar Belediye bütçesinin ilgili harcama kaleminden karşılanır. Belediyenin muhtaç
kişilere yapacağı yardımlar şunlardır:

a) Muhtaç yaşlılara bakım,
b) Ücretsiz sıcak yemek yardımı,
c) Gıda yardımı,
ç) Eğitim Yardımı (kırtasiye, giysi ve ayakkabı),
d) Asker Ailesi Yardımı,
e) Toplu sünnet uygulaması,
f) Toplu evlendirme uygulaması,
g) Diğer sosyal yardımlar.
BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Madde 10: Yardımlardan yararlananlar yardımın kesilmesini gerektiren durumların meydana gelmesi
halinde, bu durumlarını Belediye’ye en geç 1 (bir) ay içerisinde yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.
YARDIMLARIN KESİLMESİ
Madde 11: Aşağıdaki durumlarda yardım kesilir.
a) Hak sahibinin ölümü,
b) Hak sahibinin Belediye sınırları dışına taşınması,
c) Yalan beyanda bulunulması,
ç) Sahte belgelerle (reçete, heyet raporu vs.) başvuruda bulunmak.
SOSYAL YARDIMLARIN HAK SAHİPLERİNE ULAŞTIRILMASI
Madde 12: Kurul tarafından karara bağlanan muhtaçlık başvurusuyla ilgili yardımlar Mali Hizmetler
Müdürlüğü bünyesi aracılığıyla yapılacaktır.
YÜRÜLÜLÜK
Madde 13: Bu Yönetmelik Gördes Belediye Meclisi tarafından kabulü ile yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 14: Bu Yönetmelik hükümlerini Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülür.

