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ToplantJ DlSnemi : 2017 OCAK Karar Tarihi : 04.01.2017 Karar No: 17 

BASKAN: Av. Halil Hilmi TUTUNCO 

BELEDiYE MECLiS 
UYELERi 

UYELER : Fatma Meral DURUCAN - ibrahi~ SEN - Fahri KODAL -
Mehmet BUGDA YCI - Orban OZEN - Arifkadm UZEL - Abdullah 
GOKKA YA - Gencer KONDAL - Hatice BASARAN - Mevliit ASIK- Halil 
AKPINAR (ilye Nilfus Mildilrii) - Ramazan DEMiRASLAN (G1da Tanm ve 

Hayvanc1hk ilye Mildilr Vekili) 

BULUNMA YAN UYELER Turgut MUTAF(Mazeretli)-Milmin iNAN1CI - Dogan TURAN. 

Av. Halil Hilmi TOTDNcO Arifkadm UZEL Fatma Meral DURUCAN 
DiVAN 

Katip Oye Katip Oye Belediye ve Meclis Ba§kan1 

TEKLiF EDEN I Zab1ta Miidiirliigu 

KONUSU ! Belediyemizce 2017 y1hnda verilecek sosyal yardtmlann goril§iilmesi hakkmda. 

TEKLiF: BELEDiYE BASKANLIGINA N ALVA~05 .0l.2015 tarih ve 10 nolu karar, 04.02.2015 tarih ve 13 
nolu karar ve 05.02.2015 tarih ve 33 nolu Belediye Meclis kararlar1 geregi, Yalvay Belediyesi smular1 iyeresinde 
'kamet eden dar gelirli, ya§h, dul, yoksul, muhtay kimsesiz, dii§kiln ve engeliler ile deprem, yangm sel ve benzeri 

,.-afetlerde maruz kalan muhtay ki§ilere biltye imkanlar1 d§hilinde ayni, nakdi ve hizmet yard1m1 §eklinde hizmet 
yap1lmak ilzere, 18.01.2016 tarih ve 214 say1h yaz1 ile gorevlendirmeleri yapllan komisyonca tespit edilen ve 
Yalvay ilye smularmda ikamet eden 50 ki§iye 01.01.2016 - 31.12.2016 tarihleri arasmda verilmek ilzere ayhk 
150.00 TL nakdi yardtrn yap1lmas1 yonilnde i§lem tesis edilmi§tir. Buna gore 01.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri 
arasmda yukar1da ahnan meclis kararlar1 geregi: 

1. Sosyal yardtrnlarm devam edip etmeyeceginin goril§illmesi, 
2. Y ard1m yap!lacak ki§i say1smm belirlenmesi. 
3. 2016 y1lmda ki§i ba§I veri§mi§ olan 150,00 TL lik nakdi yard1m miktarmm 2017 mali y1h iyin aym 

tutulup tutulmayacagmm belirlenmesi. 
4. 20.02.2016 tarih ve 599 say1h olur ile olll§turulmu§ olan yard1ma muhtay ki§ilerin taleplerinin 

degerlendirmek, yard1m verilecek ki§ileri belirlemek iyin 24.02.2016 tarihinde almm1§ olunan olurun devam edip 
etmemesi veya komisyon ilyelerinin yeniden belirlenmesi hususlarmm gtirii§illilp karara baglan1lmas1m arz ederim. 
02.01.2017 I Cengiz iNANICI Zab1ta Mildilril I Belediye Meclisine/ Halil Hilmi TDTDNCO Belediye Ba§kan1 
EKl: 05.01.2015tarihve lONoluMeclisKarar1 
EK2: 04.02.2015 tarih ve 13 Nolu Meclis Karan 
EK3: 05.02.2016 tarih ve 33 Nolu Meclis Karar1 
EK4: 24.02.2016 tarih ve 70-599 Say1h Olur Yaz1s1 

~R: 01.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri arasmda Yalvay Belediyesi smrrlar1 iyeresinde ikamet eden dar gelirli, 
ya§h, dul, yoksul, muhtay kimsesiz, dil§kiln ve engeliler ile deprem, yangm sel ve benzeri afetlerde maruz kalan 
muhtay ki§ilere biltye imkanlar1 d§hilinde ayni, nakdi ve hizmet yardtrm ile ilgili olarak; 

1) Sosyal yardtrnlarm devam etmesini ; 
2) Y ard1m yap!lacak ki§i say1smm en fazla 100 ki§i olarak belirlenmesini, 
3) 2016 y1hnda ki§i ba§t verilmi§ olan 150,00 TL lik nakdi yardtrn miktarmm 2017 mali y1h iyin aym 

tutulmasm1, 
4) 20.02.2016 tarih ve 599 say1h olur ile olu§turulmu§ olan yard1ma muhtay ki§ilerin taleplerinin 
degerlendirmek, ~-cltm verilecek ki§ileri belirlemek iyin daha once belirlenen komisyon ilyeleri Halil Hilmi .. .. . . .......... . ~---.... .. .. 
TUTUNCU 4K{?~is~Qn "B~kant, Turgut MUT AF Komisyon Uyesi, Arifkadm UZEL Komisyon Uyesi, Ahmet 
Murtaza *-fsu kolnis);on 'Qyesi ve Y akup HiSARARDINLI Komisyon Oyesi olarak belirlenmesi mevcudun oy 
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