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ALTIEYLÜL BELEDİYE MECLİSİ 
HUKUK ve TEMEL HAKLAR KOMİSYONU RAPORUDUR. 

Rapor Karar Tarihi: 27.05.2021 Rapor Karar No: 02 
 

Belediye Meclisimizin Mayıs ayı olağan toplantısında komisyonumuza sevk edilen Sosyal Hizmetler 

ve Yardım Esasları Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili evrak görüşüldü.  

 

Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde;  

Belediye Meclisimizin, 05.05.2015 tarihli ve 78 sayılı kararı ile kabul edilen "Sosyal Hizmetler ve 

Yardım Esasları Yönetmeliği" nin ayni ve nakdi yardım miktarları ve muhtaçlık derecelerini hüküm altına alan 

15/2 maddesinde yardımların yapılış şeklindeki ekonomik derece puan kriterlerinin uygulamasında karşılaşılan 

sorunları gidermek, 15/3, 19/1/a maddelerinin de yapılan yardımların amacına uygun, mağduriyet ve 

ihtiyaçları gerçek manada giderebilecek şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla değişiklik yapılması 

gerekliliği hâsıl olmuştur.  

Yukarıda belirtilen nedenlerle Yönetmelik'in Yardım Miktarları Ve Muhtaçlık Dereceleri başlıklı 15/2 

maddesinin; 

 2) Yönetmeliğin 15/1 maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak, Değerlendirme Kurulunca aile 

birey sayısı dikkate alınarak aşağıdaki kategorilere göre yardım yapılır şekliyle, 

A kategorisi 1-2 kişi arası aile, 

B kategorisi 3-4 kişi arası aile, 

C kategorisi 5-6 kişi arası aile, 

D kategorisi 7 ve üzeri kişiden oluşan aile.   

Yönetmeliğin Yardım Miktarları ve Muhtaçlık Dereceleri başlıklı 15/3 maddesinin;  

3) Yapılacak yardımların miktarı her yıl aile birey sayısına göre Belediye Başkanı veya Belediye 

Başkanının yetkilendireceği Başkan Yardımcısının onayıyla belirlenir şekliyle;  

Yönetmeliğin sosyal yardım türlerini hüküm altına alan 19/1/a maddesine 8'inci yardım türü olarak 

Diğer Ayni Yardımlar eklenmesini;  

8) Diğer Ayni Yardımlar; 

(a) Değerlendirme Kurulunun onayı ile Belediye sınırları içinde ikamet eden ve bu yönetmelik 

kapsamında sosyal yardımlardan yararlanma hakkına sahip bulunan müracaatçılara odun, kömür, gıda kolisi 

vb. diğer ayni yardımlar yapılabilir.  

(b) Yakacak yardımı; bir aileye yılda en fazla 2 kez olmak üzere 500 kg. Kömür, 250 kg. odun yardımı 

olarak yapılabilir.  

(c) Gıda kolisi ve diğer benzeri ayni yardımlar ise bir yıl içerisinde, asgari ücret tespit komisyonunca 

yıl içerisinde belirlenen net asgari ücretin 1/5 oranını geçmeyecek şekilde yapılabilir. Hükümlerinin eklenmesi, 

Yönetmeliğin 15/2 ve 15/3 maddelerinin aile birey sayısına göre yardım yapılması yönündeki 

değişikliği sebebiyle kaldırılması komisyonumuzda mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir. 

  

Meclisimizin takdirlerine saygı ile arz olunur. 
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