
Proje/Hizmetin Adı: Halk Kart Hizmeti 

Proje/Hizmetin Başlangıç Tarihi: 01/10/2019 

Proje/Hizmetin Kapsamı: İhtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşlarımızın, kartlarına yüklenen 

miktar kadar yerel esnaftan geniş ürün yelpazesinde alışveriş yapabilmeleri sağlanmaktadır. 

 

• Mahkeme kararı ile eşinden ayrılan ve herhangi bir yerden geliri olmayan 

kadına…(Kadının yeniden evlenmesi veya gelir getirici bir işe girmesi ile bu yardım 

kesilir). 

• Evin geçimini sağlayan eşin vefat etmesi sonucu çocuklarıyla tek başına kalan ve 

herhangi bir yerden geliri olmayan kadına…(Kadının yeniden evlenmesi veya gelir 

getirici bir işe girmesi ile bu yardım kesilir).  

• Eşi cezaevinde olup, herhangi bir yerden geliri olmayan ve aynı zamanda orta ve 

yükseköğrenim gören çocukları bulunan kadına...(cezaevinde olan eş için ilgili ceza 

infaz kurumundan güncel müddet name ile öğrencisi olandan yine güncel öğrenci 

belgesi istenir. Bu yardım şartlar ortadan kalktığı an kesilir). 

• Evin geçimini sağlamakla mükellef olan ve süreğen hastalığından dolayı sürekli 

çalışamayan ebeveyne… (Heyet Kurulu Raporu ile en az % 40 oranında kronik hastalığı 

olup çalışamama durumunun tanılanması gerekir). 

• Yaşı ilerlemiş olup, çalışacak gücü olmayan, yakınları tarafından bakılmayan ve 

herhangi bir yerden geliri olmayan 65 yaş üzeri düşkün yaşlıya… 

• Şiddet mağduru olup, hakkında koruma kararı bulunan kadına…(6284 Sayılı Yasa 

gereği tedbire ilişkin mahkeme karar ilamı istenir. Bu yardım mahkemenin vermiş 

olduğu tedbir kararı şartlarının ortadan kalktığı an kesilir). 

• Evin geçimini sağlamakla mükellef olan kişinin % 40’ ın üzerinde sürekli engelinin 

olup, bu durumundan dolayı çalışamaması ve herhangi bir yerden de gelirinin olmaması 

halindeki ebeveyne… (Aile reisinin mevcut engel durumunun Heyet Kurulu Raporu ile 

belgelendirilmesi ve ayrıca raporda da sürekli çalışamaz hükmünün tanılanması 

gerekir). 

• Herhangi bir yerden geliri olmayan ve iş görmemezlik sebebiyle sürekli çalışamaz 

durumunda olan ebeveyne… (Heyet Kurulu Raporu ile sürekli çalışamama durumunun 

tanılanması gerekir). 

• Yükseköğrenime devam eden bireye sahip olan muhtaç ve yoksul konumdaki 

ailelere…(Bu standartta öğrencisi olandan güncel öğrenci belgesi istenir. Bu yardım 

şartlar ortadan kalktığı an kesilir). 

• Yaşı ilerlemiş, çalışacak gücü olmayan, herhangi bir yerden geliri bulunmayan, 

kendisine bakan bir yakını dahi olmayan ve normal yaşamın gereklerini yerine 

getirebilecek mental ve fiziksel güce sahip olan yaşlılara... 

• Aylık geliri olduğu halde icra, iflas gibi nedenlerden ötürü gelirinin büyük bir kısmıyla 

borcunu ödeyen, yine bu nedenden ötürü kendisinin ve ailesinin yaşam gereklerini 

yerine getiremeyen, borçlu kişilere…(borçlunun maaşına konulan  ya da kesilen gelirini 

belgelendirilmesi gerekir, mücbir nedenler ortadan kalktığı an bu yardım kesilir).Bu tür 

vakalara bağlanacak yardım sosyal incelemesi yapıldıktan sonra Sosyal Yardımlar 

Değerlendirme Komisyonunda oy birliği kararı ile verilir. 

 


