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MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM YÖNETMELİĞİNİN BAZI 

MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK 

 
MADDE 1- 11/11/2014 tarihli ve 181 sayılı Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclis 

Kararı’nda onaylanan ve 24.11.2014 tarihinde Muğla Büyükşehir Belediyesi resmi internet 

sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren, 10.09.2015 tarihinde 332 sayılı Muğla Büyükşehir 

Meclisi kararı ile bazı maddelerinde değişiklik yapılan Sosyal Yardım Yönetmeliği’nin 4 üncü 

maddesinin 1. Fıkrasının (b), (m) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve aynı 

fıkraya (ö) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. 

b) Ayni Yardım: Yiyecek, giyecek, yakacak, ev eşyası, kırtasiye, ‘iletişim araçları, tersine 

göç, barınma, bakım, onarım, mesleki eğitimler, çocuklara ve gençlere yönelik eğitimler, 

psikolojik destek ve danışmanlık’, tıbbi araç-gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri 

gibi sosyal inceleme raporuyla ‘tespit edilerek’ müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal, 

‘hizmet’ ve malzeme yardımını, 

 

m) (Ek:10.09.2015 tarih ve 332 M.K) İnsan Kaynaklı Afet: İnsanlar için fiziksel, 

ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya 

kesintiye uğratarak toplulukları olumsuz etkileyen ve etkilenen topluluğun kendi olanak ve 

kaynaklarını kullanarak üstesinden gelemeyeceği, teknolojik veya insan kökenli olaylar ve 

doğurduğu sonuçları ’(ev yangınları, salgın hastalıklar, nükleer, biyolojik, kimyasal kazalar, 

taşımacılık kazaları, endüstriyel kazalar, aşırı kalabalıktan meydana gelen kazalar, terör 

saldırıları, göçmenler ve yerlerinden edilenler vb.)’, 

 

n) (Ek:10.09.2015 tarih ve 332 M.K) ‘Doğal Afet’: Ansızın veya belli bir süreç içinde 

oluşup, yerleşim ve üretim alanlarında alışılagelmiş yaşamı bozarak, genel yaşamı etkileyen, 

doğal yer ve hava hareketlerini ‘(heyelan, dolu, depremler, kıtlık, su baskınları, toprak kaymaları, 

taşkın, don, orman yangınları, kuraklık, aşırı yağış, şiddetli rüzgâr, yıldırım, çığ, kar ve fırtına 

vb.)’, 

p) ‘Eğitim Yardımı: Maddi sorunlarla karşılaşarak eğitimini devam ettiremeyecek 

duruma düşen ve/veya zorlanan ilköğretim, orta öğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin 

ailelerine yapılan ayni ve/veya nakdi nitelikte olup, burs niteliğinde olmayan sosyal yardımları 

ifade etmektedir.’ 

 

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 6. Maddesinin 2. Fıkrasının (f) bendi aşağıdaki 

şekilde yeniden düzenlenmiş ve 4. Fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

 

f) Maddi sorunlarla karşılaşarak eğitimini devam ettiremeyecek duruma düşen ve/veya 

zorlanan ilköğretim, orta öğretim ve yükseköğretim öğrencilerine burs niteliğinde olmayan 

geçici ‘ayni ve/veya nakdi’ sosyal yardım yapılır. 

 
5) ‘Olağanüstü bir felaket, hayati tehlike arz eden epidemik veya pandemik salgın 

durumları, diğer salgın hastalıklar veya kazaya maruz kalanlar, ameliyat geçirerek belirli bir 

süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını 

karşılayamayacak durumda olanlar veya benzeri mücbir sebeplerden dolayı; durumunun 

aciliyeti nedeniyle sosyal inceleme yapılmasının mümkün olmadığı hallerde, beyan esas alınmak 

suretiyle, Daire Başkanlığı oluru ile dar gelirli ailelere ve muhtaç kişilere dağıtılmak koşuluyla 

ayni ve nakdi yardım yapılabilir.’ 
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MADDE 3– Aynı Yönetmeliğin 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (c ) bendi aşağıdaki şekilde 

yeniden düzenlenmiş ve aynı fıkraya (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent 

eklenmiştir. 

 

c) Mernis veri tabanında yer alan ve TC kimlik numarası ile ilişkilendirilmiş yerleşim 

yeri belgesi 

 
ğ) ‘Büyükşehir Belediyesinin yardım alacak vatandaş ve hanede yaşayan diğer bireyler 

hakkında araştırma yapılabilmesine dair Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açık 

rıza beyanı 

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9. Maddesinin 1. Fıkrası (ç) bendinden sonra gelmek 

üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. 

d) ‘Hizmet ve destek yardımları’ 

 
MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 11. Maddesinin 5. Fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden 

düzenlenmiştir. 

 
(5) Sosyal yardım iş ve işlemlerinin yürütülmesi için ‘Büyükşehir Belediyesi’ tarafından 

yeteri kadar büro personeli görevlendirilir, gerekli araç, gereç ve bürolar tahsis olunur. 

 

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 13. Maddesinin 1. ve 4. Fıkrası aşağıdaki şekilde 

yeniden düzenlenmiş ve (4). Fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

 
(1) Belediye dar gelirlilere, muhtaç, yoksul, düşkün, kimsesiz ve engellilere sosyal, sağlık 

ve ekonomik sorunlarının çözümünde yardımcı olabilmek amacıyla nakdî yardımda bulunabilir. 

Yapılacak nakdî yardımların miktarı ve süresi ‘Şube Müdürlüğünün’ teklifi üzerine veya re’sen 

Değerlendirme Kurulu tarafından muhtaçlık durumu dikkate alınarak belirlenir. Ödemeler ilgililer 

adına açtırılan banka hesap numarasına yatırılır veya Büyükşehir Belediye Başkanı’nın uygun 

göreceği diğer yöntemlerle de ödeme yapılabilir. Sosyal yardımların Büyükşehir Belediyesi 

tarafından belirlenmiş bir karta yükleme yapılması suretiyle de ödenmesi de mümkündür. 

 
(4) Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması için, Değerlendirme 

Kurulu kararı ile nakdî yardım yapılabilecek kişi veya ailelere, bütçe imkânları ölçüsünde 

denetlenebilirliği olan, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere para yerine geçebilen dijital-elektronik 

kart sistemi ile ayni yardım karşılığı nakdi yardım yapılır. Alışveriş çeki (kuponu, akıllı kart 

kontörü, ön ödemeli banka kartı) dağıtılabilir. Bu çekler veya akıllı kartlar ve ön ödemeli banka 

kartı ile alışveriş yaptırmayı, hizmet vermeyi kabul eden gerçek ve/veya tüzel kişilerle sözleşmeler 

yapılır. Alışveriş yapılan merkezlere kupon, kontör karşılığı meblağ ödenir. 

 

(5) Ayni yardımların ön ödemeli banka kartı ile yapılması durumunda kişilerin muhtaçlık 

durumları göz önünde bulundurulur. Banka kartına yüklenecek meblağın tutarını, ödeme 

periyotlarını ve ön ödemeli banka kartının çalışma esaslarını ‘Değerlendirme Kurulu’ belirler. 

‘Değerlendirme kurulunun belirleyeceği periyotlarda, sosyal yardım hesaplarında belli süre 

kullanılmayan paralar belediye hesabına geri aktarılır.’ 

 

MADDE 7 - Aynı yönetmeliğin 14. Maddesinin 1. Fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden 

düzenlenmiştir. 

 
(1) Belediye sınırları içinde ikamet eden ve bu yönetmelik kapsamında sosyal yardımlardan 

yararlanma hakkına sahip bulunan kimselere gıda, yakacak, giyecek, eğitim malzemesi (kırtasiye 



Sayfa 3 / 4  

vb.), sosyal güvenlik kurumunun resmi olarak ödeyemediği ilaç, tıbbi araç-gereç ile rehabilitasyon 

amaçlı protez araç-gereçleri gibi aynî yardımlarda bulunabilir. ‘Çocuklara, öğrencilere ve 

vatandaşlara yiyecek veya içecek yardımı yapabilir, sokakta kalmış, dar gelirli aile ve muhtaç 

kişilere ev eşyası verebilir, geçici konaklama hizmeti sunabilir. Afete maruz kalanlara her türlü 

mal, malzeme ve hizmet yardımı yapabilir.’ 
 

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 17. Maddesinin 8. fıkrası ve 12. fıkrasının (a) ve (b) 

bentleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve 12. fıkraya (b) bendinden sonra gelecek 

şekilde aşağıdaki (c) ve (d) bentleri eklenmiştir. 

 
(8) Bir emsal yardım tutarındaki sosyal yardım karşılığı olan nakdi yardımın bir katı kadarını 

Meslek Elemanının teklifi Sosyal Hizmetler ‘Şube’ Müdürü’nün oluru, iki ile on katına kadar 

olanını Sosyal Hizmetler ‘Şube’ Müdürünün teklifi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı’nın 

oluru, on bir ile yirmi katına kadar olanını Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı’nın teklifi 

Genel Sekreter Yardımcısı’nın uygun görüşü ve Genel Sekreter’in oluru ile muhtaç kişinin banka 

hesabına yatırılır veya Büyükşehir Belediye Başkanı’nın uygun göreceği diğer yöntemlerle de 

ödeme yapılabilir. 

 

(12) a) Ayni ve nakdi yardımlar geçici yardımlardır. Kişilerin yaşam standartlarında iyileşme 

olması, ölüm ve gaiplik durumunda bu yardımlar kesilir. Yanlış ve yalan beyanda bulunarak sahte 

evrakla sosyal yardım hizmeti alanların bu durumlarının tespit edilmesi halinde yardımları kesilir 

ve o kişi bir daha sosyal yardım hizmetlerinden yararlandırılmaz. ‘Gerçeğe aykırı evrak 

verildiğinin veya yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde yardım kesilir, gerekli 

görülmesi halinde ilgililer hakkında kanuni işlem başlatılabilir. İlgili Daire Başkanlığı gerekli 

gördüğü takdirde sosyal hizmet ve yardımlardan yararlananların beyanlarını araştırabilir. 

Araştırma sonucunda beyanda gerçeğe aykırı herhangi bir hususun tespiti halinde yardım 

kesilir.’ 

 

b) (a) bendi uyarınca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya sahte ya da yanıltıcı belge kullandığı 

tespit edilenlere yapılan sosyal yardımlar geri alınır. ‘Kişiler, il dışına taşınma, işe giriş vb. gibi 

mali durumlarında değerlendirme ölçütlerini etkileyen değişiklik olması halinde bu durumu bir 

ay içinde sosyal yardım ve hizmetlerden sorumlu daire başkanlığına bildirmek zorundadır. Bu 

konuda ilgililer önceden bilgilendirilir ve gerekirse kendilerinden yazılı taahhütname alınabilir. 

c) Belediye tarafından gerekli görülen hallerde, yardım için müracaat eden kişilerle ilgili olarak 

diğer kamu idareleri ve belediyelerden, muhtarlıklardan veya kaymakamlıklardan yardım alıp 

almadığına dair bilgi istenebilir. 

d) Sosyal yardım ve hizmetlerden konusu suç teşkil eden sahte ve yanıltıcı belge kullanmak 

suretiyle yararlananlar hakkında suç duyurusunda bulunulur.’ 

 

MADDE 9 – Aynı yönetmeliğin 19. Maddesinin 4. Fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden 

düzenlenmiştir. 

(4) Bütçeden nakden yapılacak sosyal yardım ödemelerinde ödeme belgesine mahalli 

idareler harcama yönetmeliğinde belirtilen kanıtlayıcı belgelerde dikkate alınarak yardım yapılacak 

kişinin başvuru evrakları, değerlendirme kurulunun raporu, ‘değerlendirme kurulunun raporuna 

istinaden oluşturulan banka ödeme listesi,’ ödemenin yapıldığına dair makbuz suretleri, ödeme 

yapılanların nüfus cüzdan fotokopileri ile yetki belgeleri ve gerekli görülen diğer belgeler 

kanıtlayıcı belge olarak eklenir. ‘Başvuru sahibinin kişisel dosyasında muhafaza edilir.’ 
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MADDE 10 - (1) Sayıştay’ın görüşü alınan bu Yönetmelik, ilanı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

MADDE 11- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür. 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


