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ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ  

EĞİTİM YARDIMI YÖNETMELİĞİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar 

 

 Amaç 

 MADDE 1-(1)Bu Yönetmeliğin amacı; Belediye sınırları içerisinde ihtiyaç sahiplerine yapılacak 

eğitim yardımları ile devlete ait okulların inşaatı bakım ve onarımlarına ilişkin yardım yapılmasına dair usul 

ve esaslarını belirlemektir. 

 Kapsam  

 MADDE 2–(1)Bu Yönetmelik, kendisi veya ailesi Antalya Kepez İlçesinde ikamet eden, devlete ait 

ilköğretim ve ortaöğretim okullarında okuyan yardıma muhtaç öğrenciler ve devlete ait yükseköğretim 

kurumlarında okuyan, maddi imkânları kısıtlı olan öğrencilere yapılacak ayni eğitim yardımlarına; devlete 

ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımının yapılması, yaptırılması her türlü araç 

gereç ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik miktar, müracaat, değerlendirme ve ödeme ile ilgili 

usul ve esasları kapsar. 

 Yasal dayanak    

           MADDE 3–(1)Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü 

maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) bentleri, 15 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 60 ncı 

maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 Tanımlar 

 MADDE  4– (1)Bu Yönetmelikte geçen; 

 a) Belediye  : Antalya Kepez Belediyesini 

            b) Muhtaçlık  : Bu Yönetmeliğe göre muhtaç olan kişiyi, 

 c) Okul  : Devlete ait okulları, 

ç) Komisyon  : Antalya Kepez Belediyesi Eğitim Yardımı Komisyonunu,  

           d) Yönetmelik  : Antalya Kepez Belediyesi Eğitim Yardımı Yönetmeliğini;  

      İfade eder.                                            

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Öğrenci ve Okullara Yapılacak Eğitim Yardımında Aranacak Nitelikler ve  

Muhtaçlığın Tespitine, Yardım Şekline ve Yardımın Yapılmasına  

Dair Esaslar 

 

 Başvuru Şekli 

 MADDE 5-(1)Yardım talebinde bulunmak isteyenler, Belediye Başkanlığına başvurabilirler. 

 (2)Yapılan başvurular başkanlıkça komisyona havale edilir. 

(3)Başvuruda istenen belgeler 

 a) Dilekçe 

 b) Yardım başvuru formu Ek-1 

           c) Nüfus cüzdanı fotokopisi  

ç) İkametgâh belgesi 

d) Nüfus kayıt örneği(vukuatlı) 

 Aranacak nitelikler  

 MADDE 6–(1)Eğitim yardımı için müracaat eden öğrenci ve okullarda; 

             a)  İlköğretim ve ortaöğretimde okuyan öğrenciler için, 

     1- Öğrencinin veya ailesinin Antalya Kepez İlçesinde ikamet etmesi,  

            2- Öğrenci veya ailesinin yardıma muhtaçlığının kendileri veya yakınları ya da okul idaresi 

tarafından belgelendirilmesi, 

            3- Açık öğretim liselerinde okuyanlar hariç olmak üzere, devlete ait okullarda öğrenim görmesi,  

            b) Yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrenciler için, 

            1- Öğrencinin veya ailesinin Antalya Kepez İlçesinde ikamet etmesi,  
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            2- Açık öğretim fakülteleri hariç olmak üzere, devlete ait yükseköğretim kurumlarında öğrenim 

görmesi ve öğrenci olduğunu belgelendirmesi, 

            3-  Bağlı bulunduğu muhtarlıktan fakirlik ilmühaberi alması,  

            4-  Çalışıyor ise en son maaş ve ücret bordrosunu ibraz etmesi, 

      c)  Okul binaları için, 

 1- İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul idareleri tarafından inşaat, bakım ve onarım ile araç gereç ve 

malzeme ihtiyacı konusunda talepte bulunulması, 

 2- İnşaat bakım ve onarım taleplerinin belediye teknik personeli tarafından yerinde incelenerek talep 

hakkında olumlu görüş verilmesi, 

              Şartları aranır. 

 Muhtaç durumda olduğu halde Yardım Komisyonuna bizzat müracaat etmeyenler 

 MADDE 7-(1)Yardıma muhtaç olduğu halde herhangi bir nedenle Komisyona müracaat etmeyenler 

için ikamet ettikleri mahalle muhtarlarının, cami imamlarının, öğretmenlerin, mahalle ebelerinin, 

yakınlarının, Belediye Meclis Üyelerinin ve komşularının bu kişiler namına yaptıkları müracaatlar kabul 

edilir.  

 (2)Yardım Komisyonunun uygun görmesi halinde yapılan yardımın belediyemiz görevlileri 

tarafından hak sahiplerine ulaştırılması sağlanacaktır.                           

            Eğitim yardımı şekli ve yapılması hususu 

 MADDE 8–(1)Eğitim yardımı şekli ve yapılması; 

a) Kaç öğrenciye eğitim yardımı yapılacağına, yapılacak yardımın şekli ve miktarına Komisyon 

tarafından karar verilir.  

 b) Bu karar, Belediye Başkanının onayı ile uygulanır. 

 c) Eğitim yardımı, Eğitim Yardımı Yönetmelik eki olarak düzenlenen “Eğitim Yardımı 

Değerlendirme Kriterleri Cetveli” (Ek-2) de yer alan kriterlere göre tespit edilen puanlar çerçevesinde 

yapılır. 

  ç) Eğitim yardımları bir öğretim dönemi için geçerli olup, her yıl komisyonca yeniden karar alınır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Muhtaç Öğrencilerin Tespiti, Belgelerin İncelenmesi, Komisyon,  

Komisyonun Görev ve Yetkileri, Tebligat, Yardımın Yapılması, Yapılmaması 

 

 Muhtaç öğrencilerin tespiti  

            MADDE 9–(1)Öğrencilere yapılacak eğitim yardımının zamanı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin tespiti 

hususunda aşağıdaki kurallara uyulur. 

            a) Ayni yardım ihtiyaç sahibi öğrencilere öğretim yılı süresince yapılır. 

            b) Yardıma muhtaç öğrencilerin ve sayılarının tespit edilmesi için, Kepez Belediyesi Basın Yayın ve 

Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sosyal İşler Birimi tarafından form geliştirilip okul müdürlükleri ile koordineli 

bir şekilde çalışılarak yardıma muhtaç öğrencilerin durumları formlara işlenip diğer istenilen belgelerle 

birlikte okul müdürlüklerince Belediye Sosyal İşler Birimine teslim edilir. 

            c) Yardıma muhtaç öğrencilere ayni yardım yapılması için herhangi bir nedenle okul müdürlüklerine 

taleplerinin olmaması durumunda yardıma muhtaç öğrencilerin kendileri veya velileri eğitim yardımı 

alabilmeleri için istenilen belgelerle birlikte doğrudan belediyeye müracaat edebilirler 

  Belgelerin incelenmesi  

  MADDE 10–(1)Öğrencilere yapılacak eğitim yardımı müracaatları esnasında,         öğrenciler 

tarafından formlarla birlikte teslim edilen belgeler, görevliler tarafından incelenerek gerçeğe aykırı bir 

beyanda bulunup bulunmadığı kontrol edilir.  

  Yardım Komisyonu  

  MADDE 11-(1)Yardım Komisyonu;  

a) Yardım Komisyonu, Belediye Başkanının görevlendireceği beş kişiden oluşur. 

b) Yardım Komisyonu 2 yıl süreyle görevlendirilir  

c) Aynı üyelerin yeniden görevlendirilmesi mümkündür. 

ç)   Yardım Komisyonu, ayda en az 1 gün toplanır.  

d) Yardım Komisyonu en az salt çoğunlukla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. 
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e) Oylamada eşitlik çıkması durumunda komisyon başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. 

 Komisyonunun görev ve yetkileri  

 MADDE 12–(1)Komisyonun görev ve yetkileri şunlardır; 

 a) Eğitim yardımlarından ayni yardım olarak kırtasiye, forma, önlük giyecek, araç, gereç ve malzeme 

şeklindeki eğitim yardımının yapılması için eğitim yardımı yapılacak öğrenci sayısı ve yapılacak yardım 

malzemesinin çeşidini ve kaç öğrenciye eğitim yardımı yapılacağına karar vermek.  

 b) Eğitim yardımının belediye bütçesinden ödenebilmesi için bütçenin ilgili kaleminde yeteri kadar 

ödeneğin olup olmadığını araştırmak, yeteri kadar ödenek yoksa ödeneğinin temin edilmesine çalışmak. 

 c) Öğrenci müracaatı için istenen belgeler ve menkul ve gayrimenkul malları ile gelir durumunu 

ifade eden eğitim yardımı değerlendirme kriterleri çerçevesinde en muhtaç öğrenciden başlamak üzere 

eğitim yardımı almaya hak kazananları tespit etmek. 

 ç) Bu Yönetmelikte belirlenen diğer hususları karara bağlamak ve uygulanmasını temin etmek.    

            Tebligat 

 MADDE 13–(1)Değerlendirme neticesinde eğitim yardımını almaya hak kazananlar,       okul 

müdürlüklerine veya adreslerine bildirilir. 

 Yardım yapılması  

 MADDE 14–(1)Ayni eğitim yardımı öğretim yılı süresince Belediye Başkanlığınca öğrencilere elden 

teslim edilir.  

 Eğitim yardımının yapılmaması 

 MADDE 15–(1)Eğitim yardımı aşağıda belirlenen hallerde yapılmaz: 

            a) Öğrencilerin eğitim yardımını istemediklerine dair dilekçe vermeleri halinde,       ayni şeklindeki 

eğitim yardımı aşağıda belirtilen hallerde;  

           b) Öğrencinin müracaat formunda gerçeğe aykırı evrak verildiğinin ve yalan beyanda bulunduğunun 

tespit edilmesi halinde yardım kesilir ve yardımlar kanuni faiz ile birlikte tahsil edilir.  

          c) Öğrenci veya ailesinin mali durumunda iyileşme olması halinde yardımlar kesilir. 

          ç) Öğrencinin okuldan uzaklaştırma cezası aldığının veya okulla ilişiğinin kesildiğinin belirlenmesi,      

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler           

Yürürlük ve Yürütme 

 

Yürürlük 

 MADDE 16–(1)Sayıştay görüşü alınan bu yönetmelik,  ilanı tarihinde yürürlüğe girer. 

  Yürütme 

 MADDE 17–(1)Bu Yönetmelik hükümlerini, Antalya Kepez Belediye Başkanı yürütür. 
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                                        EK-2 

 

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EĞİTİM  YARDIMI DEĞERLENDİRME 
KRİTERLERİ 

    

    
ÖĞRENCİNİN İKAMET DURUMU     

  PUANI   PUANI 

A- AİLE YANINDA 0 BABA MESLEĞİ   

B- KİRADA 10 A- ESNAF 0 

C- ÖZEL YURTTA 0 B- İŞÇİ 0 

D- DEVLET YURDUNDA 5 C- MEMUR 0 

ÖĞRENCİNİN DIŞINDA OKUYAN KARDEŞ SAYISI D- ÇİFTÇİ 0 

A- 1 3 E- EMEKLİ 0 

B- 2 6 F- İŞSİZ 10 

C- 3 9 ANNE MESLEĞİ   

D- 4 VE FAZLASI 12 A- ESNAF 0 

ÖĞRENCİNİN DIŞINDA AİLE FERT SAYISI   B- İŞÇİ 0 

A- 1 1 C- MEMUR 0 

B- 2 3 D- ÇİFTÇİ 0 

C- 3 5 E- EMEKLİ 0 

D- 4 VE FAZLASI 7 F- EV HANIMI 10 

A- ANNE VE BABA İLE  
BİRLİKTE YAŞIYOR 0 

AÇIKLAMA: 

  

B- BABA ÖLÜ 15     

C- ANNE ÖLÜ 15     

E- KANUNEN AYRI 10     

F- BABA ŞEHİT 25     

TOPLAM   GENEL TOPLAM   
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                                                                                                                                                             EK-1 

 KEPEZ BELEDİYESİ  EĞİTİM YARDIMI  BAŞVURU FORMU 

    

                                                          KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 
                                                                                             ................                                ... / ... / 
2018 
                Başkanlığınızın ilkokul, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine vermiş olduğu yardımdan 
faydalanmak istiyorum.  
                Gereğini saygılarımla arz ederim. 
                                                                                                                                 ADI SOYADI 
 
                                                                                                                                          İMZA 

    
ÖĞRENCİYE AİT BİLGİLER   

TC KİMLİK NO   ANNE VE BABA İLE 
BİRLİKTE  
YAŞIYORLAR 

 

  
 ADI SOYADI   

BABA ADI   BABA ÖLÜ 

 

ANNE ADI   ANNE ÖLÜ 

DOĞUM YERİ   KANUNEN AYRI 

 

DOĞUM TARİHİ   BABA ŞEHİT 

 

OKULU   BABA MESLEĞİ   

SINIFI   ESNAF 

 

PUANLAMAYA ESAS BİLGİLER İŞÇİ 

 

ÖĞRENCİNİN İKAMET DURUMU MEMUR 

 

AİLE YANINDA 

 

ÇİFTÇİ 

 

KİRADA EMEKLİ 

 

ÖZEL YURTTA İŞSİZ 

 

DEVLET YURDUNDA 

 
  
 

ANNE MESLEĞİ   

ÖĞRENCİ DIŞINDA OKUYAN KARDEŞ SAYISI ESNAF 

 

A- 1 

 

  
 

İŞÇİ 

 

B- 2 
  

MEMUR 

 

C- 3 
  

ÇİFTÇİ 

 

D- 4 VE FAZLASI 
  

EMEKLİ 

ÖĞRENCİ DIŞINDAKİ AİLE FERT SAYISI İŞSİZ 

 

A- 1 

 

AÇIKLAMA:  

B- 2 
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C- 3 
  

D- 4 ve FAZLASI 
  

  

 NOT : Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul ve tasdik ederim. Yapılacak araştırma neticesinde aykırı bir durum 
tespit  edildiği takdirde tarafımıza yapılan ödemeleri yasal faizi ile birlikte Başkanlığınıza defaten ödeyeceğimi kabul 
ve taahhüt  
ederim.   .. / .. / 2018 
 
                                                                                                                                    ÖĞRENCİ VELİSİ 
                                                                                                                                     ADI VE SOYADI 
 
                                                                                                                                                İMZA 

 

 

 

 


