BİLECİK BELEDİYESİ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL YARDIM YÖNETMELİĞİ
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Bilecik Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü’nce yürütülen sosyal yardım hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler ile bu hizmetten
yararlanacak olanları ve bu hizmeti verecek olan personelin çalışma usul ve esaslarını
belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – Bu Yönetmelik, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu 15/b maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
Başkan
: Bilecik Belediye Başkanı’nı
Belediye
: Bilecik Belediye Başkanlığı’nı
Meclis
: Belediye Meclisi'ni
Encümen
: Belediye Encümeni'ni
Müdür
: Bilecik Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürü
Müdürlük
: Bilecik Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nü
Personel
: Müdürlüğe bağlı çalışanların tümünü
Muhtaçlık
: Kendisini, eşini ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarını, anne ve babasını,
mevcut hayat şartlarına göre asgari seviyede geçindirmeye yetecek miktarda geliri ve kazancı
bulunmama halini,
Muhtaç Yaşlı : Sosyal ve ekonomik yönden yoksulluk içinde olup, her türlü yardıma
Muhtaç, fiziken kendi kendine yetemeyen yaşlı kişiyi,
Muhtaç Engelli :Bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerinde belirli oranda fonksiyon kaybına
neden olan organ yokluğu veya bozukluğu sonucu normal hayatın gereklerine uyamama
durumunda olan yardıma muhtaç kişiyi,
Ayni Yardım
: İhtiyaca göre verilecek gıda, giyim, yakacak, ilaç, tıbbi araç ve gereç vb,
rehabilitasyon amaçlı protez ve ortopedik malzeme, eğitim araçları, öğrencilere verilecek her
türlü destek gibi mal ve malzeme yardımlarını,
Nakdi Yardım :Eğitim yardımı, ihtiyaca göre muhtaçlık kriterlerine uygun kişilere verilecek
para yardımları,
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Yardımlarda Genel Esaslar
MADDE 4 – Sosyal yardım faaliyetleri aşağıda belirtilen genel esaslara göre yürütülür.
a) Ayni ve nakdi yardım programlarının uygulamasında korunmaya muhtaç çocuğa ve
ailesine, muhtaç özürlüye ve muhtaç yaşlıya öncelik tanınır.
b) Yardım taleplerinin kurum imkânları ile karşılanamayacak derecede fazla olması halinde
öncelikler; muhtaç olma derecesi, aciliyet durumu ve müracaat veya tespit sırası esas
alınarak belirlenir.
c) Ayni ve nakdi yardım uygulamalarında, muhtaç durumda bulunan kişilerin en kısa sürede
kendi imkânları ile geçinebilecekleri hizmeti sağlama anlayışı içinde bulunulması esastır.
d) Ayni ve nakdi nitelikteki sosyal yardımların sosyal güvenlik sisteminin boşluklarını
dolduracak şekilde planlanıp geliştirilmesi hususuna özen gösterilir.
e) Ayni ve nakdi yardımların yapılmasında ve muhtaçlık tespitinde İdare’nin takdir yetkisi
esastır. Yardımlardan daha önce faydalanmış olmak bir hak doğurmaz.
f) Ayni ve nakdi yardım faaliyetlerinde bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşları ile
gönüllü kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği tesis edilerek güç birliği sağlanır ve
mevcut kaynaklara en verimli şekilde işlerlik kazandırılır.
MADDE 5 – Sosyal yardımlar ve diğer yardımlar müdürlük eliyle yapılır. Bu yardımlara ilişkin
olarak Belediye bütçesinde her yıl yeterli ödenek ayrılır. Ancak bu ödenek tutarı ilgili yıl
bütçesinin %1’inden az %10’undan fazla olamaz.
Sosyal Yardımlardan Yararlanacak Olanlar
MADDE 6 – Belediye tarafından yapılacak ayni ve nakdi sosyal yardım hizmetlerinde,
korunmaya muhtaç çocuk, kadın ve yaşlılar ile hiç geliri olmayan veya yetersiz olan kişilerin
desteklenmesi temel hedef olup, öncelikle bu kişiler olmak üzere ödeneklerin yeterliliği
ölçüsünde bu hizmetlerden aşağıdaki kişiler yararlanır;
a) Korunmaya muhtaç oldukları tespit edilen çocuklar ile bunların aileleri,
b) Korunmaya muhtaç kadın, yaşlılar ve engelliler,
c) Tabii afetler nedeniyle muhtaç duruma düşen aileler veya yakınlarını kaybederek
kimsesiz ve korunmasız kalmış kişiler,
d) 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 yaşlılar,
e) İşsiz kalmaları nedeniyle kendisini ve ailesini geçindiremeyecek duruma düşenler.
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Yardımların İçeriği ve Çeşitleri
MADDE 7 – Yapılacak yardımlar aşağıda belirtilenleri kapsar.
a) Nakdi Yardım: Belediye dar gelirlilere, muhtaç, yoksun, yoksul, düşkün, kimsesiz,
öksüz, yaşlı, dul ve engellilere sosyal, sağlık ve ekonomik sorunlarının çözümünde
yardımcı olabilmek amacıyla nakdi yardımda bulunabilir. Yapılacak nakdi yardımların
miktar ve süresi Belediye Encümeni tarafından muhtaçlık durumu dikkate alınarak
belirlenir. Nakdi yardımlar bir defaya mahsus, her ay veya belli aralıklarla periyodik
olarak yapılabilir. Belediye sınırları içinde afetlerden zarar görenlere de Belediye
Encümeni tarafından belirlenecek miktarda nakdi yardım yapılabilir.
b) Ayni Yardım: Belediye sınırları içerisinde ikamet eden ve bu yönetmelik kapsamında
sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan kimselere yiyecek, içecek,
giyecek, yakacak, hasta bezi, çocuk bezi, havalı yatak, ev eşyası ile rehabilitasyon amaçlı
protez araç gereçleri gibi ayni yardımlarda bulunabilir. Ayni yardımlar, Belediye
Encümenince belirlenen kişilere, Bilecik Belediye Başkanlığı'nca belirlenecek sayı,
içerik, miktar ve sürede yapılabilir. Ayni yardımların dağıtılmasında muhtarlıklar, sivil
toplum örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile de işbirliği yapılabilir. Ayni
yardımlar bir defaya mahsus, her ay veya belli aralıklarla periyodik olarak yapılabilir.
Afet durumlarında, afet mağduru vatandaşlara ayni ve nakdi yardım yapılabilir.
Ayni Yardımlarda Satın Alma İşlemleri
 Ayni yardımlarda kullanılacak mal ve malzemelerin alımında Kamu İhale Kanunu
hükümleri uygulanır.
 Belediyece bu yönetmelik kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere Kamu İhale Kanunu
hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere
Belediyeye bağışlanan ayni yardımlar(gıda, yakacak, giyecek malzemesi v.s.), Belediye
personeli ve araçlarıyla muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle dağıtılır.
Gerektiğinde muhtarlar, sivil toplum ve kamu kuruluşlarıyla dağıtıma yönelik işbirliği
yapılabilir. Ayni yardımların dağıtımı üçüncü şahıslardan hizmet alımı şeklinde
yaptırılabilir.
c) Asker Ailesi Yardımı: Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki
11.08.1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında
Belediye sınırlarında başvuru tarihinden önce son altı ay ikamet ve kanun gereğince
gerekli şartları taşıyan, istenilen belgeleri hazırlayan asker ailelerine yapılan yardımdır.
d) Engelli Yardımı : Engellilere yapılacak ayni ve nakdi yardımlardır. Bu yardımlar akülü
ve tekerlekli sandalyeyi kapsar. Özel ihtiyaçlar ve keyfiyetten arî olmak kaydıyla
Engelsiz Ulaşım Aracı da engelli vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur.
e) Gıda Yardımı: Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, belirlenen
gıdalardan oluşan, devamlı ya da aralıklarla dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, ihtiyaç
sahibi, engellilere verilen yardımlardır.
f) Kırtasiye yardımı: İhtiyaç sahibi öğrencilere yapılacak yardımlardır.
g) Yakacak yardımı: Yönetmelikte belirtilen koşullara uygun şekilde ihtiyaç sahiplerine
verilen yardımdır.
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Müracaat Şekli, Tespit
MADDE 8 – Yardım talebinde bulunmak isteyenler dilekçeyle Belediye Başkanlığına
başvurabilirler. Yapılan müracaatlar Başkanlıkça Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne havale
edilir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü'nce ilgilisine ait inceleme ve
araştırma yapılan talepler, Bilecik Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği kapsamında
değerlendirilmek üzere, Belediye Encümeni'ne iletilir. Yapılacak müracaatlarda, gerekli bilgi ve
belgeler Belediye Encümenince mümkün olduğunca gizli olarak ve muhtaçların onurlarını
zedelemeyecek biçimde değerlendirilir. Müracaatlarda hangi tür yardım istenildiği ve istenilen
yardıma ilişkin kanıtlayıcı belge sunulur.
Muhtaç Durumda Olduğu Halde Bizzat Müracaat Etmeyenler
MADDE 9 – Yardıma muhtaç olduğu halde herhangi bir nedenle müracaat etmeyenler için
ikamet ettikleri mahalle muhtarlarının, öğretmenlerin, yakınlarının, komşularının bu kişiler
namına yaptıkları müracaatlar kabul edilir. Ayrıca Belediyenin res’en tespiti ile de yardım
yapılır.
Başvuruda İstenecek Belgeler
MADDE 10 – Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden aşağıdaki belgeler istenir:
a) Nüfus cüzdanı sureti veya kimlik fotokopisi.
b) MERNİS veri tabanında yer alan ve T.C. kimlik numarası ile ilişkilendirilmiş bulunan kimlik
paylaşım sisteminden (KPS) temin edilecek yerleşim yeri belgesi.
c) Müracaat eden kişinin kendisinin, eşinin, çocuklarının, annesinin ve babasının müzmin veya
ölümcül rahatsızlık durumları bulunanlar ile ameliyat ve uzun süreli tedavi görenler veya
görmesi gerekenlerden bunları belgeleyen evraklar veya bu durumda olduklarını ifade eden
sağlık kurulu raporu.
d) Doğal afetlere uğrayanlar için durumunu belgeleyen yetkili resmi kurumlardan
alınacak rapor.
Sahte ve Yanıltıcı Bilgi Verilmesi ve Belge Düzenlenmesi
MADDE 11 – Sahte, yanıltıcı bilgi ve belge düzenlemek, vermek suretiyle yardım alan kişilerin
tespiti halinde ödenen nakdi ve ayni yardımlar ilgililerden kanuni faizi ve rayiç bedeli ile tazmin
edilir. Bu konuda ilgililer bilgilendirilir ve gerekirse kendilerinden yazılı taahhütname alınabilir.
Çeşitli Hükümler
MADDE 12 – Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde,
İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine göre
işlem yapılır.
Yürürlülük
MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümleri; Bilecik Belediye Meclisi'nin kararı,
makamına gönderilmesi ve ilan tarihi ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Belediye Başkanı yürütür.
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Valilik

