ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, temel ihtiyaçlarını karşılamakta ve hayatını
sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilerin
desteklenmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak sosyal hizmet ve
yardımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı
Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 15 inci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 53 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ve 60 ıncı
maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Esaslar
MADDE 3 - (1) Sosyal hizmet ve yardımlara ilişkin olarak aşağıda belirtilen esaslara
uyulur:
a) Sosyal hizmet ve yardımlar bütçe imkânları, aciliyeti, ihtiyaç düzeyi ve müracaat sırası
dikkate alınarak yapılır.
b) Müracaatçı veya ailesi hakkında edinilen bilgi ve belgelerle, gizlilik ilkesine dikkat
edilerek işlem yapılır, kişilik hakları ve kişisel veriler korunur.
c) Sosyal hizmet ve yardımlar verilirken insan haysiyeti ve vakarına yaraşır şekilde
hareket edilir.
ç) Yardım hizmetlerinin yürütülmesinde uygulama devamlı takip edilir. Yardım alan
kişilerin şahsi dosyaları tutulur ve ilgili gelişmeler kaydedilir.
d) Kişilerin diğer kaynaklardan elde ettikleri sosyal yardımlar dikkate alınır.
İKİNCİ BÖLÜM
Sosyal Hizmet ve Yardımlar
Sosyal yardım türleri
MADDE 4 - (1) Sosyal hizmet ve yardım türleri şunlardır:
a) Nakdi yardım.
b) Ayni yardım.
c) Sosyal Kart.
ç) Sıcak yemek yardımı.
d) Ekmek yardımı.
e) Eğitime destek yardımı.
f) Evlenme yardımı.
g) Fiziksel mekân düzenleme yardımı.
(2) Sosyal hizmet ve yardımlar karşılıksızdır.
(3) Aynı hane veya kişiler birinci fıkrada belirtilen sosyal hizmet ve yardımların birden
fazlasından faydalanabilir.
Nakdi yardım
MADDE 5 - (1) Nakdi yardım kişi adına açtırılan banka hesap numarasına yatırılır.
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(2) Nakdi yardımlardan kişilerin banka hesaplarına yatırılan yardımlar tek seferlik olup
yıl içersinde üç defadan fazla verilemez.
(3) Değerlendirme Kurulu tek seferde brüt asgari ücretin üç katından fazla nakdi yardım
verilmesine karar veremez. Brüt asgari ücretin üç katından fazla nakdi yardım yapılmasının
gerektiği hallerde Değerlendirme Kurulunun kararı, Genel Sekreter Yardımcısının uygun görüşü
ve Genel Sekreterin oluru ile nakdi yardım yapılabilir.
Ayni yardım
MADDE 6 - (1) Ayni yardım, yiyecek, giyecek, yakacak, ev eşyası, kırtasiye, tıbbi
araç-gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri gibi müracaatçının ihtiyacına göre
verilen malzeme yardımıdır.
(2) Ayni yardım malzemelerinin saklanması, tasnif edilmesi, kayıtlanması ve dağıtımı
için Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak sosyal yardım merkezi kurulur.
(3) Ayni yardım kişilerin ihtiyaçlarının devamına ve ihtiyaç durumuna göre belli
dönemler halinde verilebilir.
(4) Ayni yardım malzemelerin temini kamu ihale mevzuatına, depolama ve ayniyat
işlemleri genel hükümlere göre yürütülür.
(5) Ayni yardımlar kişiye evinde teslim edilir veya sosyal yardım merkezinden verilir.
(6) Ayni yardım malzemelerinin dağıtımı tutanakla yapılır.
Sosyal Kart
MADDE 7 - (1) Sosyal Kart, Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yaşayan
ihtiyaç sahiplerine verilen ve Büyükşehir Belediyesinin belirlediği dönemlerde ve tutarda ihtiyaç
düzeyine göre bakiyenin yüklendiği ön ödemeli elektronik karttır.
(2) Sosyal Kart teknik hizmetlerinin verilmesi için bankalarla veya elektronik kart
hizmeti verebilen diğer kuruluşlarla sözleşme yapılabilir.
Sıcak yemek yardımı
MADDE 8 - (1) İhtiyaç sahiplerine günlük sıcak yemek yardımı yapılabilir.
(2) Sıcak yemek yardımı yapmak üzere Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı
olarak aşevi kurulur. Yemek türü ve miktarı bir kişinin ihtiyacı olan günlük kalori miktarına göre
belirlenir.
(3) Aşevinde üretilen yemekler kişilerin evlerine veya uygun bir yere götürülerek teslim
edilir. Bu hizmet esnasında uygun hizmet araçları kullanılır.
Ekmek yardımı
MADDE 9 - (1) İhtiyaç sahiplerine günlük ekmek yardımı yapılabilir.
(2) Ekmek yardımı miktarı kişi veya hanenin ihtiyacına göre belirlenir.
(3) Ekmek yardımı verilecek fiş veya barkot sistemiyle dağıttırılabilir.
(4) Ekmek yardımı dağıtım noktalarından teslim edilebilir veya kişilerin evlerine veya
uygun bir yere götürülerek teslim edilebilir. Bu hizmet esnasında uygun hizmet araçları
kullanılır.
Eğitime destek yardımı
MADDE 10 - (1) Eğitime destek yardımı, öğrenciye verilen nakdî yardımdır.
(2) Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde resmî ilköğretim ve ortaöğretim
kurumlarında öğrenim gören ve eğitim yardımına ihtiyaç duyan öğrencilere eğitime destek
yardımı verilebilir.
(3) Aşağıda belirtilen öğrenciler eğitime destek yardımının verilmesinde önceliğe
sahiptir:
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a) Öksüz ve yetimler,
b) Şehit ve gazi çocukları,
c) %40 ve üzeri engelli olanlar,
ç) Ebeveyni boşanmış ve fiilen ayrı olanlar.
(4) Aynı aileden birden fazla öğrenciye eğitime destek yardımı verilebilir.
(5) Verilen yıllık eğitime destek yardımı miktarının beş katını geçmemek kaydıyla
muhtaç öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere özel eğitim yardımı verilebilir.
(6) Eğitime destek yardımı Antalya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokolle
verilebilir.
Eğitime destek yardımı verilmesine engel durumlar
MADDE 11 - (1) Aşağıda belirtilen durumlardaki öğrencilere eğitime destek yardımı
verilmez:
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alanlar.
b) En az asgari ücret düzeyinde gelire sahip olanlar.
c) Yabancı uyruklular.
ç) Millî Eğitim Bakanlığından parasız yatılılık veya bursluluk desteği alanlar.
d) Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç olmak üzere
bulundukları sınıfta bir yıldan daha uzun süre öğrenim görenler.
e) Kınama cezası hariç disiplin cezası alanlar.
f) Özürsüz olarak bir dönemde on gün ve daha fazla süre ile okula devam etmeyenler.
Eğitime destek yardımı ödenmesi ve kesilmesi
MADDE 12 - (1) Eğitime destek yardımı almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik
halinin devam etmesi ve eğitime destek yardımı verilmesine engel bir durumunun olmaması
koşuluyla öğrenim gördüğü okulun normal öğrenim süresince eğitime destek yardımı verilebilir.
(2) Eğitime destek yardımının süresi, öğrencinin öğrenim gördüğü okulun normal süresini
aşamaz.
(3) Eğitime destek yardımı öğrencilerin banka hesaplarına yatırılır veya Antalya İl Millî
Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokolde belirtilen usulde ödenir.
(4) Aşağıdaki öğrencilerin eğitime destek yardımı kesilir:
a) Eğitime destek yardımı verilmesine engel bir durumu oluşanlar,
b) Süresi içerisinde öğrenci belgesini teslim etmeyenler,
c) Mali durumlarında değerlendirme ölçütlerini etkileyen olumlu değişiklikler olduğu
halde durumu bildirmeyenler,
ç) Herhangi bir mazeretten dolayı okuldaki kaydını donduranlar.
Eğitime destek yardımı verilen öğrencilerin takibi
MADDE 13 - (1) Eğitime destek yardımı almaya devam eden öğrenci, kayıtlı olduğu
eğitim kurumundan her yıl eğitimin başladığı tarihten itibaren bir ay içinde bir üst sınıfa
geçtiğini gösteren öğrenci belgesini alarak Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına teslim etmek
zorundadır.
Evlenme yardımı
MADDE 14 - (1) Aylık geliri brüt asgari ücretten fazla olmayan kişilerden evlenenlere
çeyiz ihtiyaçlarını karşılamak ve bir defaya mahsus olmak üzere brüt asgari ücretin beş katı
tutarında evlenme yardımı yapılabilir.
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Fiziksel mekân düzenleme yardımı
MADDE 15 - (1) Fiziksel mekân düzenleme yardımı, kişilerin konutlarının ve
işyerlerinin veya devam ettikleri devlet okullarının;
a) Yaşlılık, hastalık ve engellilik hallerinde, erişime uygun hale getirilmesi amacıyla
tamir, tadil ve tefriş edilmesidir.
b) Doğal afetler, yangın ve kaza gibi durumlar sonrasında tamir, tadil ve tefriş
edilmesidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulamaya İlişkin Hükümler
Sosyal hizmet ve yardımlardan yararlanacak olanlar
MADDE 16 - (1) Yerleşim yeri, İçişleri Bakanlığı Adres Kayıt Sisteminde Antalya ili
sınırları içinde olan kişilerden aşağıdaki şartları taşıyanlar sosyal hizmet ve yardımlardan
yararlanır:
a) Hane içinde kişi başına düşen geliri aylık brüt asgari ücretin yarısından az olan kişiler
ve aileler.
b) Evinde yemek yapamayacak durumda olanlar ile maddi imkânsızlıklar sebebiyle
düzenli ve sağlıklı beslenme sorunu yaşayanlar.
c) İhtiyaç sahibi yaşlı, hasta ve engelliler.
ç) Doğal afetler, yangın ve kaza gibi durumlar sebebiyle muhtaç duruma düşenler veya
yakınlarını kaybederek kimsesiz ve korunmasız kalmış kişiler.
d) Hayati tehlike arz eden bir hastalığı bulunan hastalar.
e) Maddi imkânsızlıklar sebebiyle eğitimini devam ettirmekte zorlanan ilkokul, ortaokul
ve lise öğrencileri.
Değerlendirme Kurulu
MADDE 17 - (1) Değerlendirme Kurulu; Sosyal Yardımlar Şube Müdürü ile Sosyal
Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışan ve üniversitelerin sosyal hizmet, psikoloji,
sosyoloji, çocuk gelişimi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümlerinden asgari lisans
derecesiyle mezun olan dört personelden oluşur. Kurul üyeleri Sosyal Hizmetler Dairesi
Başkanının önerisi üzerine Genel Sekreter tarafından atanır. Sosyal Yardımlar Şube Müdürü,
Kurula başkanlık eder.
(2) Değerlendirme Kurulu, Kurul başkanı dâhil olmak üzere en az üç üyenin katılım ile
haftada en az bir kere toplanır. Konuların ilgisine göre Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
bünyesindeki diğer şube müdürleri de Kurula katılabilir ve oy kullanır. Kurul kararları,
toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar eşit olursa Kurul başkanının bulunduğu
taraf çoğunluk sayılır.
(3) Değerlendirme Kurulu, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı meslek
elemanları tarafından ihtiyacı tespit edilen kişilere durumlarına uygun sosyal hizmet ve yardımın
verilmesine karar verir. Sosyal hizmet ve yardımların miktarı ve süresi Değerlendirme Kurulu
tarafından belirlenir.
(4) Değerlendirme Kurulu kararları Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanının onayı ile
geçerlik kazanır.
Müracaat ve inceleme
MADDE 18 - (1) Müracaat, dilekçe veya başvuru formu ile kişilerin kendisi tarafından
veya mülki amir, zabıta ve polis gibi kolluk kuvvetleri, muhtar ve vatandaşlar tarafından
yapılabilir. Basında çıkan haberler de ihbar olarak değerlendirilir.
(2) Müracaatlarda ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı meslek elemanları
tarafından yapılan incelemelerde beyan esastır.
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(3) Müracaatçıların yerleşim yerine veya işyerine gidilerek inceleme yapılabilir. İnceleme
yapılması kişilere yardım yapılacağı anlamına gelmez.
(5) Kişilerin gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespiti halinde yapılan yardım kesilir
ve haklarında yasal işlem yapılır.
(6) Gerekli görülmesi halinde kişilerden öğrenci belgesi, sağlık raporu, gelir durumunu
gösterir evrak gibi beyanını teyit etmeye yarayan belgeler istenebilir.
Yardım miktarı ve süresi
MADDE 19 - (1) Sosyal hizmet ve yardım verilecek kişi sayısını, yardım miktarını,
yardımda yıllık artış oranını ve ödeme zamanını belirlemeye Büyükşehir Belediye Başkanı
yetkilidir.
(2) Sosyal hizmet ve yardımları almaya hak kazananlara, ihtiyaç halinin devam ettiği
sürece yardım verilebilir.
(3) Sosyal hizmet ve yardımlar bütçe imkânları çerçevesinde herhangi bir zamanda
sonlandırılabilir. Sosyal hizmet ve yardım verilmeye başlanması kişi için kazanılmış hak teşkil
etmez.
(4) 18 yaşından küçük olanlara yapılması öngörülen sosyal hizmet ve yardımlar kişinin
velisine veya yasal vasisine yapılır.
(5) Sosyal hizmet ve yardımlar geçicidir. Kişilerin maddi düzeyinde iyileşme olması,
ölüm ve gaiplik durumunda kesilir.
İzleme ve değerlendirme
MADDE 20 - (1) Sosyal hizmet ve yardımlardan yararlananlar ihtiyaç hallerinin devam
edip etmediğinin tespiti için izlenebilir.
(2) Kişiler mali durumlarında değerlendirme ölçütlerini etkileyen değişiklik olması
halinde durumu bir ay içinde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bildirmek zorundadır.
(3) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı gerekli gördüğü takdirde sosyal hizmet ve
yardımlardan yararlananların beyanlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda beyanda gerçeğe
aykırı herhangi bir hususun tespiti halinde yardım kesilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara
verilen yardım yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.
(4) İzlemeye ilişkin usul ve esaslar genelge ile düzenlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Büyükşehir Belediyesi sınırları dışına yardım
MADDE 21 - (1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 nci maddesinin birinci
fıkrasının (u) bendi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 53 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına
istinaden, Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında yangın ve afet meydana gelmesi durumunda bu
bölgelere araç, gereç ve malzeme desteği verilebilir, gerekli yardım ve destek sağlanabilir.
Yardımlar ayni ve nakdi olabilir.
(2) Yardım ve desteğin cinsi, miktarı ve süresi Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından
belirlenir.
Gıda bankası
MADDE 22 - (1) Üretici veya satıcıların bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak
üzere bağışlaması sonucu Büyükşehir Belediyesinin teslim aldığı gıda ürünleri, gıda bankası
aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.
(2) Büyükşehir Belediyesine ait araçlarla gıda bankası ürünleri yerinden teslim alınarak
ihtiyaç sahiplerine veya gıda bankası depolarına ulaştırılır.
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Bilgilendirme
MADDE 23 - (1) Sosyal hizmet ve yardım verilenlerin kimlik bilgileri Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı ile Antalya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına
bildirilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 24 - (1) Büyükşehir Belediye Meclisinin 9/8/2010 tarihli ve 354 sayılı Kararı
ile yürürlüğe konulan Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 25 - (1) Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik, ilanı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

Ahmet BÜYÜKAKÇA
Meclis 1. Başkan Vekili

Halil ÖZTÜRK
Divan Katibi
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