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AlaŞehir Belediyesi sosyaI Yardfn]ar Yönetme.L i ği' nin Belediye Meclisinizce

göIüŞülrnesine ait gündeın maddesj-nde,
Konuy.La ilgili Kültür ve sosya1 İşler Müdürlüğü tarafJ-ndan yazJ_lan

a8.a6.2020 tar-ihli ve E.5316 saylIJ- yazrnan Meclise okurunas],yla;
"Be].ediyeniz hiznet7etinin önenfi ve zarDİi bir parças7 o7an ihtiyaç 5ahibi

vatandaşfarln]za yönelik "SoŞyaf yafdanlar" a i]iŞkin resni düzenfeneler iJ.qj Kanunun 74 ve
15. Madde]efj ile 6a. Madde7efinde ayrrnt|,la olarak düzenfenniŞtir. iŞ bu kap'am dahifinde
ifgi Kanuaun 15. naddesinin (b) fıkrasınca bazar,7anan Yönefgeniz ife büna ait ekfer yazantz
i7iŞiğinde suİluımuş ofüp; tetkik ve ince7ennelefi ]]etjcesjnde gereğinin yapl.lnas1 hususunu
bi].gilefinize atz ederjn. "

"AtAŞEHiR BELEDiYEsi
sosYAt YARDlM YöNETMELiĞi

BiRiNci BötüM
Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar
Amaç
MADDE 1-

Bu Yönetmelik, Alaşehir 8elediyesi slnlrlarl içerisinde ikamğt eden dar gelirli, yoksul, muhtaç Ve kimsesizlere, engellilere,
öğrencilere, yaşlllara ve kadınlara bütçeden yapllacak yardımların usul ve esaslarını belirlemek için düzenlenmiştir.
Kapsam
MADDE 2_

Bu Yönetmelik Alaşehir Belediyesi sınlrlarl içerisinde ikamet edenlerden ihtiyaçlarını karşılayamayan ve mağdur oldukları
belirlenen dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesız, engelli, yaşlı, kimsesiz, öğrenci, şehit yaklnl, 8azi, yetim, kadln Ve ök5üz

kişileİi kapsar.
Dayanak
MADDE 3-

Bu Yönetmelik o3.o7.2oo5 tarihli ve 5393 sayıh Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin (a)Ve (b} flkralan, 15 inci

maddesinin (b)fıkrasl Ve 60 |nc| maddenin (i) flkra9 hükümlerine dayanarak hazlrlanmlştlr.
Tanımlar
MADDE 4_

Bu Yönetme|ikte geçen;

a) Belediye: Alaşehir Belediyesini ifade eder.
b) Belediye Başkanl; Alaşehir Be|ediye Başkanlnl ifade eder.
c} Müdürlük: Kültür ve sosyal sosyal işler Müdürlüğünü ifade eder.

ç) Yönetmelik: Alaşehir 8elediyes| sosyal Yardlm Yönetmeliğini ifade eder.
d) Ayni Yardlm: Yiyecek, giyecek, yakacak, k|rtasiye, tıbbi araç gereç, rehabilitasyon amaçlı protez araç - gereçleri, tedavi,

iıaç Ve tlbbi5arf ma|zemeleri" (5510 saylh Kanun 8ereğince sigortall sayllmayan kimsel€r ile giderleri sosyal Güvenlak

l,
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Ku.umunca karşılanmayan ihtiyaç sahibi kimseler) eV eşyasl gibisosyal inceleme raporu ile müracaatçlnln ihtiyacına göre
verilecek mal ve malzeme yardımını ifade eder.
e)Nakdiyardlm: Müracaatçının sosyal inceleme raporu sonucunda belirlenen ihtiyacına göre verilecek para yardımını
ifade eder.
f) Engelli: Fiziksel, zihinsel, ruhsalve duyusalyetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayıtopluma diğer bareyler ile
birlikte eŞit koŞullarda tam Ve etkin katlllmlnl klsltlayan tutum ve çevre koşullarlndan etkilenen bireyi ifade eder.
Bunun belirlenmesinde baz allnacak kriter: Aile Ve sosyal Politikalar Bakanlığl taraflndan çlkartllmlş engelli kimIik kartlnda
minimum % 40 veYa Sağllk Bakanhğı bünyesinde ki sağhk Kurullarınca verilmiş engelli raporunun en az % 40 ve üzeri
olmasıdır.
g) Kimsesiz kiŞi: Kendisine bakacak kimsesi olmayan ya da yakınları tarafından terk edilmiş, yalnız bırakıImış muhtaç kişiyi
ifade eder.

ğ) Komisyon: sosyal yardımdan yararlanacaklarl inceleyen ve değerlendiren, sosyalyardım komisyonunu ifade eder.
h) MuhtaÇllk: Her ne nam altlnda olursa olsun kendisine Ve eşine ait her türlü geIirler toplamı esas alınmak suretiyle, kişi
baŞına düŞen ortalama ayllk gelir tutarl asgari ücretin ayllk net tutarlnln 1/3'ünden fazla olanlar ile aynı tutardan fazla
gelir sağlamasl mümkün o|an kimseler muhtaç kabul edilemez hükümlerini ifade eder.
l) Muhtaç kjmse: Bu yönetmeliğe göre muhtaç olan kişileri ifade eder.
i) Dar Gelirli: Ayhk toplam geliri asgari ücretin, büyükşehir belediyesi sınlrlarl dahilinde iki katlnl, diğer belediyelerde bir
buçuk katını geçmeyen aileyi ifade eder.
j) Afet: ToPlumun tamaml Veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıp|ar doğuran, normal hayatı ve insan
faaliyetIerini durduran Veya kesintiye uğratan, etkiıenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğal,
teknolojik Veya insan kaynaklı olaylarl ifade eder.
k) SosYal inceleme: Aynive nakdiyardım hizmetlerinin yürütülmesinde görevli değerlendirme komisyonunun aile ve
çevre şartlarlyla sosyal, ekonomik durumlarını kapsayan incelemeyi ifade eder.
l) YaŞ|l: 65 YaŞ ve üzeriyaŞlarda olup sosyal, kültürelve/veya ekonomik yönden yoksunluk içinde, korunmaya, bakıma ve
yardıma muhtaç oIan kişiyi, ifade eder.
iKiNci BöLüM
Yardlmlarla ilgili esaslar
Sosyal yardImlara iIişkin genel esaslar
MADDE 5_

Yardımlarla ilgili esaslar
a)Y|l boyunca yapllacak yardımların miktarl bütçede belirlenen ödeneğin miktarlnl 8eçemez.
b) Belediye bu yönetmelikte belirtilen şartlan taşlyan kişilere yardımda bulunabilir.
c)Yardımlar, nakdive ayni o|abileceğigibi kı5men nakdive kısmen ayni de yapılabilir.
Ç)Yardlma muhtaÇ kiŞileri üretken duruma geçirmek maksadıyla mümkün ise bunlara iş imk5nı araştırılma5ı veya
üretkenliklerini kendi aralarında sağlayacak araç ve gereçlerin alInma5|na karar Verilebilır.
d)Yardımlar, devam|ı, belirli aralıklarla veya bir defada yapılabilir. Kimlere nas|l ve ne kadar süre iIe yardIm yapılacağ|na
sosyal Yardlm Komisyonu kararında yer verilir.
e)Ayni ve nakdi yardım programlarının uygulanmasında ya§ll, en8elIi, çocuklar ile kimsesiz kişiİere önceljk tanlnlr.
f)Yard.m talep|erinin karşılanmasında; belediyenin mali durumu, hizmetin öncelaği, muhtaç olma derecesi (puanl ), Veya
vaziyetin ehemmıyeti gibi kriterler dikkate alınlr.
g)Yardımların insan onurunu zedelememesi için, sosyalyardlm komisyonu karafl ile nakdiyardım yapılabilecek kişilere,
temel ihtiyaçlar|nl karşılamak üzere para yerine geçebilen kartla ahşveriş imkanı da sunulabilir.
ğ)Aylık ve yardımlarln başlama tarihi, başvurunun Komisyonca kabuI edildiğitarihitakip eden aybaşldlr,
h)Belediyece bu Yönetmelik kapsamlndaki kimsesiz kişlere dağltılmak üzere allmlgerçekleştirilen malzemeler Kü|tür Ve
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde toplanIr, Belediye personeli ve araçlar|yla muhtaç ve yoksul kişilere en uygun
yöntemlerle tutanak düzenlenerek dağıtılır. Yardımlarla ilgili kayıtlar Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğünce tutulur.
l) Ayniyardlmlarln taşlnması için üçüncü şahislardan hizmet allmI yapılabilir. Ancak dağltlm belediye personeli tarafından
veya belediye personelinin gözetiminde yapIlır.
i) Ayni yardlmlar süreli olabıleceği gibi klnasiye, ilaç, glda, giyim, ev tekstali, mobilya, beyaz eşya, mutfak eşyasl ve yakacak
yardlmI gibi geçici nitelikte olabilir.
j) Yardmlardan daha önce faydalanmış olmak bir hak doğurmaz.
Yardlm çeşitleri
MADDE 6- içeriği ve çeşitleri
Yapılacak yardımlar aşağ|da belirtilenleri kapsar
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a)Afet yardlm|: Deprem, sel basklnı, yangln gibi doğal afet durumlarında yapılacak yardlmlardlr.
b)Engelli yardımı; Engellilere yapllacak ayni yardlmlardlr.
c)Evlilik yardıml: Evienecek ihtiyaç sahibi kişilerin evlilik yaşamlarını sürdürmeleri için ev içinde zaruri ihtiyaç duyulan
ma|zemelerin karşılanması yardımıdır.

Ç)Gıda yardlml: Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, belirlenen gldalardan oluşan, devamlı ya da
aralüklarla dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, ihtiyaç sahibi ve enge|lilere verilen yaıdımlardlr.
d)GiYim Yardımı: Elbise, Pa|to, kaban, gömlek, pantolon, yağmurluk, çorap, şapka, ayakkabıve benzeri giyim eşyası
yardlmlarldlr.
e)Kırtasiye yardlml: ihtiyaÇ sahibi öğrencilere yapılacak defter, kitap, araç-gereç, öğrenci klyafeti, çanta Ve klrtasiye
yardımıdır.
f)MuhtaÇ aYhğl Yardlml: Belediye meclisince belirlenen miktarda nakdiolarak sürekli muhtaç aylığıyardımıdIr. Bunlar her
aYln ilk haftaslnda ödenir. Yönetmeliğin 7 inci maddesine göre bu hususta yapılan başvurular gerekli inceleme raporu
düzenİenerek Yardlm Komisyonu'nca karara bağlanlr.
g)Ayni eğitim yardlmı: Belediye meclisince belirlenen miktarda örgün eğitim gören ilk, orta Ve yüksek öğretim
öğrencilerine Verilen aynieğitim yardlmldlr. Uzaktan eğitim alan öğrenciler kapsam dlşldlr. okul müdüriüklerinden
öğrencinin durumuna dair verilen bilgi Ve belge yeterlidir.
ğ)Sağlık yardımı: MuhtaÇ vatandaşlara(5510 saylh Kanun gereğince sigortalI sayllmayan kimseler ile giderleri sosyal
GüVenlik Kurumunca karŞllanmayan ihtiyaç sahibi kimselere) yapılacak tedavi, ilaç ve tıbbi sarf ma lzeme yard ım larıd ır.
h)Yemek Yardımı: Dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, ihtiyaç sahibl vatandaşlara verilen sıcak yemek yardımıdır.
|)Tamirat yardlml: Muhtaç vatandaşıarln ikamet ettikleri konutlarlnln tamiratı için yapılan malzeme Ve işçilik
yardlmlarldlr.
i)Yakacak Yardlml: Yönetmelikte belirtilen koşullara uygun şekilde ihtiyaç sahiplerine verilen yakacak yardımıdür.
üçÜNcü 8ÖLÜM
Müracaat şekli
Tespit müracaat şekli
MADDE 7-

Yardım talebinde bulunan kişilerden aşağıdaki belgeler istenir;

1. Nüfus cüzdanl suretiveya kimlik fotokopisi,
2. MERNİS Veri tabanında yer alan ve T.C, kimlik numarası ile ilişkilendirilmiş bulunan kimlik paylaşım sisteminden

(KPs) temin edilecek yerl€şim yeri belgesi,
3. Yardlm talebinde bulunduğuna dair belediyeye başvuru daıekçesi,
4. Yardlm baŞvurusunda bulunan kişinin, mahalle muhtarından muhtaç olduğuna dair onaylı imzası,
5. Engelli ise sağllk kuruıu raporu,
6. MuhtaÇ öğrenci yardlml için başVurulmuşsa, istenilen belgelere ek olarak, öğrenci olduğunu gösteren belge ile

ebeveyni adına ebeveyninin ikamet ettiği mahalle muhtarından alınmış olan fakirlik il mühaberi belgeleri
i5tenecektir.

7. Doğal afetlerden zarar gördüğü için nakda yardım başvurusunda bulunan kişiden istenilen belgelere ek olarak
oluşan afetle ilgiliek bilgi Ve belge istenir.

8. Tüm bu durumlar ıçin belediyemizin ihtiyaç duyması halinde lüzum diğer ek bilgı Ve be|geler de istenebilir.
Muhtaç durUmda olduğu halde yardım komisyonuna bizzat müracaat etmeyenler
MADDE 8-
Yardlma muhtaç olduğu halde herhangi bır nedenle komisyona müracaat etmeyenler için ikamet ettikleri mahalle
muhtarlarlnIn, öğretmenlerin, din 8örev|ilerinin, yakınlarının, komşularının veya diğer üçüncü şahls|arln bu kişiler namlna
yaptıklarl müracaatlar kabul edilir. Ayrtca Belediyenin res'en tespiti ile de yardım yapılabilir.
Belediyenin res'en tespiti
MADDE 9_

a) Alaşehir Beled|yesi slnlrlarl içinde yaşayan tüm dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz kişiler tespit edilerek bilgi
bankasl oIuşturulur. Bunun dlşında ise;

b} 8elediyenin res'en tespiti
1) Be|ediyenin bil8i kaynaklan,
2} Mahalle muhtarlıkları,
3) Kaymakamhk veya sosyal GüVenlik Kurumundan istenecek bil8iler,w
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4)Yardlm dernekleri ve diğer sivil toplum kuruluşlart,
5) Diğer kamu kurum ve kuruluşlardan temin edilecek bilgive belgeler bilgi kaynaklarl,

6) Belediye Başkanı ve meclis üyelerinin bilgi ve yardımryla, yapıhr.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yardım komisyonu yönetimiVe diğer hususlar
Yardım komisyonunun oluşumu
MADDE 10-

a) Bu Yönetmelik kapsamlnda oluşturulacak sosyalyardlmlarla ilgili komisyonun teşekkülünü bizzat Belediye

Başkanln kendisiyapar. guraya Belediye Başkanlnca görevlendirilecek Belediye Başkan Yardlmclsl Başkanllğtnda tercihen

Mati Hizmetler Müdüfü, zablta Müdürü ile (ültür ve sosyal işleri Müdüründen oluşan 4 kişilik Değerlendirme Komisyonu

oluşturulur.
b)oluşan komisyonda ki üye Müdürlüklerden biri buna ait hizmetlerin sekretaryasl için görevlendirilir.

Komisyon toplantlları ve kararları
MADDE 11-

Komisyon toplantl Ve kararları ile ilgili esaslar.

a) Değertendirme Komisyonu üyelerinin görev 5üresi 2 ylldır. Başkanln gerek!igörmesi durumunda 5üre5inden

önce üyeleri değiştirebilir. süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir,

b) Komisyonun görev 5üresinin dolumunda herhangi bir değişim olmaza komisyon aynı haliyle yeniden seÇilmiŞ

sayllIr.
c) Değerlendirme Komisyonu üye tam sayıslnın salt çoğunluğu ile toplanlr. Kararlar toplantlya katllan Üyelerin salt

çoğunluğu ile allnlr. oylarda eşitlik olmasl halinde komisyon başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

Ç)oeğerlendirme Komisyonu başkanın çağrısı üzerine gerekli oldukça toplanlr,

Komisyonun görevleri

MAoDE 12- Komisyonun 8örevleri aşağlda belirtilmiştir.

a) sosyalyardlm talebinde bulunan kişilerin seçiminde kullanllan bilgi V€ belgeleri değerlendirmek.

b) sosyalyardlma ihtiyacl olan kişilerin ayniVe nakdi yardlmlarlnln süresinive miktannl belir|eyerek listelerini

hazırlamak.
c} Gerektiğinde sosyal yardımlarla ilgili Başkanlık Makamına tavsiye ve önerilerde bulunmak.

ç) Karşılaşllan muhtelif durumlar veya görülen lüzum üzerine yönetmelikte ki maddeleri yeniden revize ederek

bunun tekrar onaylanmasl için Belediye meclisine havale etmek.

BEşiNci BÖLüM
BaşVurularln incelenmesi
Araştlrma
MADDE 13-

a)yardım için yapılan müracaatlarda beyan esas olduğundan, dilekçede beyan edilen bilgi ve belgeler gizlice

araştlr|lır. Bu araştlrma kolluk, nüfus müdürlüğü, vergi dairesi, tapu, banka!ar, belediye ve muhtarlık nezdinde

yaptIrllabileceği gibi komisyonca da re'sen yapllabilir. Müracaatlarln değerlendirilmesi aşamastnda Kaymakamllk sosyal
yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, muhtarlıklar ve diğer ilgili birimlerin kayıtlarlndan da istifade edilebilir.

b)Yardlm komisyonu müracaatta bulunan vatandaşlann 6. maddede belirtilen ihtiyaçllk hallerina : Komisyona

5unulan bilgi, belge Ve raporlar doğrultusunda aralarında yapacakları istişarelerin ardlndan oylama neticesinde karara

bağlarlar.
ALT|Ncl BÖLÜM
sosyal inceleme raporlarl
İnceleme raporları
MADDE 14-
Komisyona sunulan sosyal inceleme raporlarında; muhtaç duİumdaki klşilerın geçmişteki yardlm talepleri, ewelce yapllan
yardımlar, durumlanndaki değişmeler; halihazlrdaki özeılikleri, kışisel Ve ailevi bilgiler yanlnda, sosyal Ve ekonomik şartlar,
mahalli imk5nlar, ikamet edilen yer ve konut durumu ale varılan kanaat ve ihtiyaç içindeki kişilerin ne tür bir yardımdan
veya hizmetten faydalandIr|lmaslnIn uygun olacağl, yardlmln miktarı,5üresiVe şekli a|e ilgili husu5lara dikkat edilir. (

sosyal inceleme raporlarl kişisel nitelakte gızli belgedir. )

YEDİNCi BÖLÜM
Sosyal yardımların kesilmesi
yardlmıarın kesilmesi
MADDE 15_
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a) Ayni Ve nakdi yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibinin;

1) ölümü,
2) Türk Vatandaşllğından çıkması, çıkarllmasl, vatandaşİk hakklnl kaybetmesi,

3) Muhtaçllğln kalkması,

4) Kadın ve erkeğin evlenmesi nedeniyle muhtaç durumdan çıkması,
5) Hemşerilik vasfınl kaybetmesi,

6) Geç€rli bir mazeret olmakslzln verilen yardlmln üç ay aralıksız olarak alınmaması,

7 ) sakathğ nedeniyle ayniVe nakdiyardım almaKa iken durumlarına uygun iş bulmasl, hallerinde yardım kesilir.

b}Ayni ve nakdi yardımln devamllllğl takibe esastlr. 5ürekli yardlm edilen kişinin durumu üÇer ayllk periyodlarla

belediye zab|taslnca takip edilir Ve gerektiğinde kişinin maddi durumu ile ilgili aynntlll bilgi ve belge toplanmasl yoluna

gidilir. Kişinin yardlm almadan hayatlnl sürdürebileceği maddi şartlara sahip olduğUnun tespit edilmesi halinde yardım, bu

durumun ortadan kalktlğl tarihi izleyen aybaşlndan itibaren kesilir.

c) Gerçeğe ayklrl evrak verildiğinin ve yalan beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi halinde yardım kesilir Ve Verilen

nakdiyardımlar hukuki koşullar oluşmuşsa kanunifaiziyle birlikte tahsil edilir. cezai müeyyidelerin uygulanmast

baklmlndan genel hükümlere göre hareket edilir.

sEKiziNci BöLüM
Yürürlülük ve yürütme

Yürürlük
MADDE 16-
Alaşehir Belediye Meclisine görüş olarak sunulan bu yönetmeliğin kabulünün ardından, atılacak imzalar sonrasında

yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 17- Bu yönetmelik hükümlerini Alaşehir 8elediye Başkanlyürütür,"

Kültür ve sosyaL 1şfer Müdürlüğü tarafj,ndan yapı7an qene], bifqilendirmenin
ard7ndan, Belediye Başkanr tarafrndan bahse konu talep oylaınaya sunuldu, otururnda

rnevcut türı] üyelerin ve Beledj-ye Başkananln evet oylarayfa oybirliği i 1e 5393

sayılr Belediye Kanununun 14, 15 ve 60, Maddelerj,ne istinaden Afaşehir Belediyesi
sosyalYardlm.tarYönetme]iğikabuledil.di.5393sayrfaBelediyeKanunıınun18/m
frkİasrna istinaden alrnan bu kararan, Belediyemiz 1fan Tahtas1 ve Web Sitesinde
yaylnlannasrna karar verildi.

AHMET cUoĞrU AI-TAN

BET,EDiYE BAŞKANI MEcLIs KATIBI ı@cl,ts KATiBİ
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Belediye

MEcLis BAşKANI :Ahmet ÖKÜZCÜoĞıu 1ee ledi ye Başkanl)
KATIİiN tirELER : İbrahin USLU, Bilge ALTAN, Remzi ŞİRİNOĞLU Haf j,s
ÖzcAN, Mehmet Hanifi AYDIN. Ali ARSLAN, Metin YAŞAR, Aynur DAĞ, Ayşe MUSAL, Cihan
YILDIRIM, Mustafa ARIKAN, Mehmet Atrf ERDEM, Erdi1 DAĞDELEN Bayram YlĞİT, Enir
ENGIN. Mehmet sltk] YÜcE, Yllnaz CAŞKA. Muzaffer KARAKAYA, Çağra oğuza]p coŞKUN,
Adi] Mt_rsLUoĞLU, Fedayi KozAN, Emeti AKÇA Ahmet KANDEMİR, YatÇın Kos
MAZERETLt KAT]ıı,'AYAıı Üynışn: Ali ZENGİN. Halil KoÇ, Bilqehan NOYAN, Ahmet
KÖsEoĞLU. Mehrnet ERDAJ-, Ahnet ENÇ, Halll MERES
lAzERETsiz KATıııAİAN iiYEıER: -

KARAR No :102
oii[ıdeü No: 28
Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katllım Yönergesi'nin Belediye Mecllsimizce

görüşü]-lrıesine ait gündem maddesinde;
Konuy].a ilgiti Kültür ve sosya1 İşteİ MüdürIüğü taraf].ndan yazr.lan 0B.06.202o

ta!ihli ve E.5315 saylla yazanln Meclise okunmas].yla;

"a) 5393 5ay171 Be7ediye KanunıJ
b)İJ Öze] İdaıesi ve BeLediye Hizmetlerine Gönüf7ü Katlf7n Yönetne]iği

Be7ediyecilik hiznetfefinin yefine getirifrnesinde k,i tasarruf ve vefin]ifiğin
art7t7].nas7 amac]yIa ilgi (a) Kanl]nün 77. Madde5inde say7fan hiznetfeİin qönüf]ij }fşiterjn
kat7]-7nıy7a nijŞtereken yapllabileceği be_ii_rti]rİ_iş o1up; buna atfen Çlkart7fan ilgi (b)
Yönetnefiğin 13. Maddesinde ise bondan istifade etınek isteyen be,lediyeferin kendi
yönergelerini Çlkartabjfecekferine değini7tüiŞtir.

İş bu kapsan dahifinde hazar]anan Yönerge ife eki yazlnlz itişiğinde sunu_ırnuş oJup,,
tetkik r/e incefenneferi reticesinde gefeğinin yapL.lmas7 iususunu bifqilefinize arz ederim-"

AwEHiR BELEDıİESıNE AıT BELEDıYE HLZMETLERıNE GöNüLLij KArtLıM YöNERGE$I

BlRiNcı BELÜM

Amaç, Kapsam, Ddydnak ve ranımlar

Amoç

Madde 7 - Bu Yönergenin omocı; belediyemiz hizmetlerinin yürijtijlmesinde hemşehrilerimizin gönüllİj kotılımünd

ilişkin usul ve esaslorı dijzenlemektir.

Kopsom

Madde 2 - Bu Yönerge; soğhk, eğitim, spor, çevre, pork, kütüphone, kijltür, turizm ve sosyol hizmetlerle; yaşhldro,

kadınlora, gençlere, çocukloro, özürlijıere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlere gönijllü kotılımo ilişkin hususlorı

kapsar.

Dğyonak

Modde 3 - Bu Yönerge;539j 
'oyıh 

Belediye Konununun 77 incimoddesi ile it Özel idoresive Belediye Hizmetlerine

Göntjllİj Kotülım Yönetmeliğinin 7j. Moddesine ddyonılorok hozırlonmıştır.

Tanımlor

Modde 4 - Bu Yönergede geçen;

6önij {j: Bilgi, beceri ve yeteneğini, her tijrlü oltok çqlışmo, imkon ve zomonı ortoyo koydrok çohşmo olonı

konusundo moddi bir kozonç beklemeksizin yerel yönetim hizmetlerine kotlon
gönülli|leri bu hizmetlerde görevlendirecek komu kuruluşlorını,

Be led iye : Alo şe hi r Be led iye si' n i,

k ve tüzel kişiler ile bajnyesindeki

,M
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ilgili Birim: Aloşehir Belediyesinde gönüllijlerin çolışmo konusunu, alonını, soyısını, koyıtlorınü ve benzeri hizmetleri

yijrüten birimi ilode eder.

iKiNci BöLüM

Çdhşmo Aıonıorı, Usal ve Esasıorı

Çolışmo alonlorı

Modde 5 - Aloşehir Belediyesi gErev ve sorumluluklqrıno boğlı olorok yetki olonlorındo;

o) Ö2ijrlijlere, çocukloro, kodınloro, gençlere, yoşhloro, yoksullaro, kimsesizlere ve düşkijnlere yönelik eğitim, kültür,

sqğlık ve sosyol hizmetleri,

b) Kijtüphone, tiyotro, sinemo gibi kültİjr hizmetleri,

c) Bilişim, meslek edindirme kurslorü, kreş gibi eğitim hizmetleri,

ç) Pork, bohçe, kent estetiği, çevre dijzenlemeleri ile kotı otık glbi çevre kirlenmesinin önlenmesine yönelik

hizmetlerin yonı sıro zobıta hizmetlerinde,

d) Boşlboş ve sohipsiz hoyvonloro yönelik hizmetleri,

e)Tijm yoş gruplorını içine olon her türlü spor hizmetleri,

f) Torihi, kültürel mirqsın ve tobiot vorhklorının ydşatılarok korunmdsı hizmetleri yopmak ijzere gönijllü çohştırabilir.

Çaıışmo usuı ve esoslğrı

Madde 6 - Çolışmo olonlarına ilişkin detoylonn Aloşehir Belediyesince tespit edilmesi şartü ile;

o) Gönüllüler çolışocoklorı olonlon belirtmek sureti ile belediyemiıe müracoot ederler. Milrocaotlorı uygun

bulunanlor, ilgili bnimin gözetim ve bilgisi dahilinde sorumluluk olonlorındo toroflorco belirlenecek ustıl ve esoslor

çe rçevesi nde çol ışırlo r.

b) Gönüllülerin, çahşmo süreleri içinde çolışmd olanlorıno gidiş ve gelişleri ilçemiz belediyesince soğlonobilir.

c) Gönüllüler kurumumuz ddıno hiçbi evroko imzo otomozlor, moli sorumluluk olomozlor, bosüna, kurumldro

boğ loy ıcı oçı klomolo rdo bulunomozlor.

ç)Gönijllijler hizmetlerin yerine getirilmesinde korşılaşılon her tijrlij sorun ve sıküntüdo hiyeroşik olorok ilgilibirim yo

dd kurum yetkilisiyle irtibota geçerek bilgi vermek ve gerektiğinde bu usul ve esoslar çerçevesinde onlorlo birlikte

müşterek horeket etmekle mükelleftirler.

d)6öntjllİjler bu yönergede ki hizmetlerle ilgili vdtondoşlar ve çdhşanlar hokkındo elde edebilecekleri menfi bilgileri

deşiİre edemeyecekleri gibl bunlord ilişkin nüfuz ettikleri bilgi ve belgeleri de orşivleyemezler.

e) Belediyemiz gönüllülere foaliyet olonıno göre, gerekli kıyoİet, oroç, gereçl mekan soğloyabilir ve elemon tohsis

edebilir.

İ) Kurum tdrdfınddn veya kendi isteği ile gönüllülüğün sono erdirilmesi durumundd kimlik kortı ve ve hizmette

kullon mok üzere verilen tüm molzemeleri iode etmek qönüllünün yijkümlülüğüdür.

g) 6önü İjler görevlerinin icroslylo ilgili olorok kurumlor ve kişiler nezdinde şohsi kozdnç omoçh hiçbir ticari

girişimde bulunamozlor.

ğ) 6önüllünijn çahşacağı alon kent konseyinin oluşturduğu çolışmo alonları içinde ise, bu çdlışmo kent konseyi

çol üşmo lo n ile bi rli kte değerlend irilir.

h) Fooliyetlerin bitiminde gönüllülere teşekkür belgesi verilebilir.

üçüNcü BöLijM
aönülıülerde Arondcak Özellikler, ortok Çohşmo ve Kimıik Kdrtlorı

6 önüılü ıe rde o ro nocok özell i kle r
Modde 7 - Gönüllülerde oşoğldoki özellikler oronır.

a) Reşit olmos! veya reşit olmdyonldrdon en az on iki yoş!nı bitien küçükler yosol temsilcisinin iznini olmış olmosı,

b) Tijzel kişiler için yetkili orgonlonndon karor olınmış olmosü,

ll,ıra
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c) Tercihen siviltoplum kuruluşlorı için ilgili konudo fooliyette bulunuyor olmosı,

ç) Çohşmo olonlonno boğlı olqrok, gerektiğinde yetkilisoğlık kuruluşlorındon olınmış soğlık roporunun bulunmosü,

d) Türkiye cumhuriyeti oleyhinde fooliyette bulunonlor ve yüz küzartıcı bir suçtqn cezo oldığı tespit edilenler

beled iye miz h i z met gön ij l l ü sİj o lomozlq r.

e) Yaboncı uyruktu gönüllüler için oyrıco, 27/2/2oo3 torihli ve 4817 soyılı Yobancılorın Çolışmo izinleri Hokkündo

Kdnun ve bu Konuno ddyonılarak çıkdrılan yönetmelikler ile bu Yönetmelik hijki_jmlerine aykürı olmomok kaydüylo mohallin

en büyük mülki omirine bildirilmiŞ olması gerekir.

f) Tolipli olon kişiler Belediyemizce tonzim edilecek olon "GönülIü Adoy! Başvuru Formu'nu imzolayarok, nijfus

cüzdonı Jotokopisi, durumo qöre eğitim belgesi veyo diplomo fotokopisi, iyi hol kağıdı ve kimlik kortı için 2 odet vesikohk

fotoyu ilgili kurumo/birime ibraz ederek, teslim ederler.

g) Mijrocootto bulunon gönüllüler kurumco verilecek oryontosyon eğitimini kobul ettikleri gibi boşvurulorı kobul

edilen gönüllüler bu eğitimlere iştirok ederler.

h)Tonzim edilen kimlik kortlonnın görülen lüzum iizerine gerekçeli/gerekçesiz iptoli kurumun yetki uhdesindedir,

oltok çdhşmo ve işbirliği

Modde 8 - Belediyemiz kendi Ezel kdnunlorına uygun olarak arolorındo yopocoklorı protokol çerçevesinde komu

kurum ve kuruluşlon, komu kurumu niteliğindeki meslek kuıuluşlon, dernekler, vokıflor, meslek odolorı ve diğer yerel

yönetim biimleri ile ortok çolışmo ve işbirliği yapobilir.

Çohşmo olonlon ve eso'ldrı ile ilgili hususlor, 5 ve 6, moddeler çerçevesinde belediyemizin ilgili bkimleri ile ortok

çohşmo ve işbirliği yopılon kurum ve kuruluşlor orasındo belirlenir-

kimlik kortıdrı

Modde 9 - Gönüllülere, FK 1'de şekilve şortlorü belirlenmiş ve ilgili yerel yönetim birimlerince onoylonmış resimli

"Gönüllij Kimlik Kortlorf' verilir.

Kimlik kartlarında gönijllijnün odı, soyod!, çohşmo olonı, kon grubu, T.c. kimlik numorog ve görev yoptığı yerel

yönetimin ismi qibi bilqiler yer olır.

Kimlik kortlorünı Belediye Başkonımüz veyo yetkiverilmesi holinde ilgili birim omiri imzaldr.

Bilgilerde değişiklik oldukço keyrüyet, kimlik kortlorıno işlenir. Gönüllüler çohşma sijrelerince kimlik kortlarını

üzerlerinde bulundururlar. 6önüllü kotkısü sono erenlerin kimlik kortlorı veren mokamca geri ohnır.

DÖRDÜNCÜ BÖLİIM

Çeşitıi ve son Hükümıer

sorumluluk

Madde 70 - Gönüllülerin kotülümı ile yopülan hizmetlerden doğon genel sorumluluk belediyemize aittir. Bu

sorumluluğun genel ve özel kopsdmı ile ilgili detaylor belediyemiz ile gönüllüler orasündo yopılqcok protokol çerçevesinde

düzenlenir.

Protokol kopsomındoki çolışmo dlonldrı ile ilgili gerekli tedbhler ilçemiL belediyesince alınır.

Gönüllülerin uyumu ve eğitimi

Mddde 77 - GEnülliiler gerekli görülen dlanlordo detoylorı belediyemizce belirlenecek uyum veyo yeterlik

eğitimine tobi tutulurlqr.

sekreteryd hizmetıeri

Mddde 72 - Gönüllüler toroİündon yopılocok hizmetleri plonloyıp sonuçlarını tokip etmek, eğitimlerini yüratmek ve

gerekli kdyıtlorı tutmok ijzere bir birim oluŞturulur veyq ilgili birimlerden birine görev verilir,

Yürürlük

Madde 73.d - Bu Yönerqe resmiyet kozondıkton sonro yürajrlağe girer.
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b- Yönergenin yüri.ırlijğe girmesiyle yukorıda belirtilen moddelerden herhongi birinde görülen lijzum üzerine

eksiltme, ilove veyo değişiklik ydpılmosı ihtiyocı hosıl olurso yetkide ve usulde porolellik ilkesi gereği istenilen düzeltme

te kror bele d iye meclisi nce ya pı lır.

Yürütme

Modde 74- Bu Yönerge hükümlerini Aloşehir Belediyesi yürütijr."

Kültür ve Sosyal lşler Müdürlüğü taraf7ndan yaplLan geneJ bi 19 i 1endirmen in
ardandan, Belediye BaŞkan.l taraf.rndan bahse konu talep oylarnaya Şunuldu, oturumda
mevcut türn üyelerin ve Beledlye Başkananan evet oy.Larly]a oybirliği i7e 539j sayaf1
BeJ.ediye Kanunıjnün ?7. Md ife İ] aze1 tdaresj ve Befediye Hizmet7erine Gönüllü Katlfan
Yönetne7iğlndeki ilqi]j klsLnfata istinaden Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katalım
Yönergesi kabul edildi.

AHME AıTAN
BELED BAŞKANI MECLIS KATIB] MECLİS KATIBI


