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Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzce, İlçemiz dahilinde ika-
met eden sosyal yardım talebinde bulunan vatandaşların 
sosyal yardım durum tespitinin yapılması ve belirlenen ih-
tiyaç sahiplerine verilen elektronik alışveriş kartlarıyla Gıda 
Bankacılığı kapsamında oluşturduğumuz Sosyal Market ve 
şubelerinden limitlerle her türlü gıda, giyim ve temizlik ürün-
leri ihtiyaçlarının giderilmesi; ayrıca Semt Konaklarındaki 
Sosyal Yardım İşleri Şubeleri vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine 
Aşevi Hizmeti, Duş hizmeti, Çamaşır Yıkama Hizmeti veril-
mesi, Beyoğlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile 
müştereken yakacak kömür yardımı yapılması ve ilçemizdeki 
özürlülerin tespit edilip özürlülere her türlü sosyal, medikal 
yardımların ve servis hizmetlerinin verilmesinin yanında, öğ-
rencilere, çocuklara, gençlere ve Beyoğlu sakinlerine yönelik 
gezi organizasyonları, yaz okulları, şölenler, spor karşılaşma-
ları gibi çeşitli sosyal, kültürel ve sportif organizasyonlar ve 
hizmetler sunulmaktadır.
 2004 yılında 5035 sayılı kanun ile yürürlüğe giren ve 
5393 sayılı yasaya bağlı olarak hizmet veren Gıda Bankacı-
lığı organizasyonu kapsamında, Belediye Meclisimizin verdiği 
yetkiyle Türk Kızılayı İstiklal Şubesi ve Beyoğlu Kaymakamlığı 

ile ortak hizmet protokolü imzalanarak örnek bir proje 
şeklinde Sosyal Market uygulaması başlatılmıştır. İhti-
yaç sahibi vatandaşlarımızın başta gıda olmak üzere 
giyim ve temizlik maddesi ihtiyaçları, verilen elektro-
nik alışveriş kartlarındaki limitleriyle giderilmektedir. 
Ayrıca oluşturulan elektronik sistemle, bağış yapan 

hayırseverlere yaptıkları bağışların kimlere ulaş-
tırıldığı ile düzenli ve sürekli raporlar gönderil-
mektedir. Bu projemiz diğer belediyelerce örnek 

alınmış ve kendi ilçelerinde uygulanmaya çalışılmaktadır. Bu 
açıdan bakıldığında önek projemiz bizleri gururlandırmakta-
dır. 
 Aynı zamanda sosyal belediyecilik ve yerinden yönetim 
anlayışı ile bölgelerdeki semt konağı şubemizin bulunduğu 
Sosyal Yardım İşleri Şubeleri açılmış ve buralarda ikamet eden 
vatandaşlarımıza aş evi hizmeti, çamaşır yıkama hizmeti, duş 
hizmeti ve sosyal market şubesi ile ilgili hizmetler verilmek-
tedir. Bu kapsamda vatandaş yardım talebi için merkeze gel-
mek zorunda kalmayıp ikametine en yakın semt konağına 
müracaat edebilmektedir.
 Sağlıklı ve bilinçli nesiller yetiştirilmesi amacıyla çocukları-
mıza yaz okulu organizasyonları çerçevesinde 4 ayrı noktaya 
kurduğumuz portatif yüzme havuzu, 1noktada aquapark, 1 
noktada basketbol ve voleybol okulu ve yelken okuluyla Be-
yoğlu’ndaki çocuklarımız yaz aylarında eğlenirken eğitimleri-
ni de almışlardır. Sütlüce Spor Tesislerinde ise bölgemizdeki 
amatör spor kulüplerine, ücretsiz antrenman ve resmi maçlar-
da hizmet verilerek spora destek olunmuştur. Ayrıca “Beyoğlu 
Kültür Gezisi” ve “Boğaz Gezileri” ile hem çocuklarımıza hem 
Beyoğlu halkına yaşadığı şehrin tarihi turistik güzellikleri 
gösteriyoruz.Kış aylarında ise Yelken Okulunun bulunduğu 
bölgede mobil buz pisti kurularak okullara öğrencilerin katı-
lımı için duyuru yapılmıştır. Buz pistimiz çocuklarımıza çevre 
bilincini aşılamak geri dönüşüme katkı sağlamak, amacıyla 
başlatılmış olup, uzman eğitmenler eşliğinde tamamen ücret-

siz eğitim vermektedir. 
 Sosyal duyarlılık çerçevesinde resmi nikahı olmayan çift-
lerimizin bir organizasyonla resmi nikahları kıyılmış, çocukla-
rının sünnetlerini yaptıramayan ailelerimize sünnet şöleni ile 
destek olunmuştur. Askere gidecek gençlerimiz ve aileleri ile 
bu önemli görev öncesinde asker uğurlama programı ile bir 
araya gelinmiş, geleneksel örf ve adetlerimiz yaşatılmaya ça-
lışılmıştır.
 23.10.2011 tarihinde Van ilinde meydana gelen deprem 
nedeniyle  Belediyemizce yardım kampanyası başlatılmış 
olup, afişlerle ve dergilerle halka duyuru yapılmıştır.Yapılan 
duyurular neticesinde halkımızdan gelen yardım malzemeleri 
Kasımpaşa lojistik depomuzda niteliklerine göre tasnif edi-
lerek kullanılabilir durumda olanlar araçlarla sorumlu olduğu-
muz Gedikbulak köyüne gönderilmiştir. Gedikbulak köyünde 
Beyoğlu Belediyesi Yardım Koordinasyon Merkezi kurulmuş 
ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli görevlendirile-
rek depremzede ailelerin sosyal yardım, nüfus ve ihtiyaç tes-
bitleri yapılarak özel oluşturulan veri tabanına girilmiş gıda, 
giyim, temizlik malzemeleri, çocuk bezi, mama vb ihtiyaçları 
düzenli ve süreli olarak kurulan mini sosyal market aracılığıy-
la giderilmiştir. Yardım Koordinasyon Merkezinde aşevi, fırın, 
çamaşırhane kurulmuş olup, yerel halkın ihtiyaçları gideril-
mektedir.Ayrıca hayırseverlerin desteği ile konteyner evler 
depremzede ailelere verilmiştir. Gedikbulak köyünün tüm ihti-
yaçları Belediyemizce karşılanmış olup, orada bulunan halkın 
psikolojik olarak desteklenmesi için çeşitli sosyal aktiviteler 
düzenlenmiştir. Bölge çocukları için kreş kurulmuştur. Ayrıca 
Gedikbulak köyünün çevresindeki 10 köyün tüm çocukları ha-
yırseverlerden gelen bağışlarla giydirilmiştir. 

SoSYAl YArDIm BAşVUrUlArI Ve
YApIlAN SoSYAl İNCelemeler
İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sosyal yardım başvuruları 
mahalle muhtarlıkları tarafından muhtarlık paylaşım servisi, 
Belediyemiz 444 0 160 numaralı iletişim servisine telefonla, 
en yakın semt konağına ve müdürlük sosyal yardım bürosu-
na yapılan talepler AKOS Sosyal Yardım programına otomatik 
olarak eklenmektedir 
 Sosyal Yardım programı üzerinden kaydı alınan yardıma 
muhtaç vatandaşlarımız, Sosyal Yardım Saha ekipleri tarafın-
dan tek tek evlerinde ziyaret edilerek sosyal incelemeleri ya-
pılmaktadır. Saha personelimiz evlerde sosyal durum analizi 
yapmakta ve alınan bilgilerin mahallede yaşayanlardan sor-
gulanmasıyla kontrolü sağlanmaktadır. Aile nüfusu, öğrenci 
sayısı, varsa engelli bilgileri, gelir ve gider durumu bilgileri 
alınmaktadır. Bu bilgiler Sosyal yardım programına aktarıldı-
ğında sistem otomatik olarak ihtiyaç durumuna göre seviye-
lendirme yapmaktadır. Bu seviyelendirme ile hangi yardımla-
rın hangi periyotlarla verileceği belli olur ve büro personelimiz 
müracaata dair bir dosya oluşturur, bu dosyada araştırma for-
mu ve gereken resmi evraklar bulunur. Büro personelimizin 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı arayarak bilgilendirmesinden 
sonra ihtiyaç sahiplerinin kartlarını teslim almasıyla süreç 
sona erer. Ancak var olan durum bilgilerini güncel tutabilmek 
herkese ihtiyacı doğrultusunda yardım yapabilmek için tes-
pitlerimiz en az yılda bir kez tekrarlanmaktadır. Bu kapsamda 
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2011 yılında 7414 adet yeni başvurunun sosyal yardım ince-
lemesi yapılmıştır.

GIDA BANkACIlIĞI, BeYoĞlU SoSYAl mArket
Gıda Bankacılığı; 5179, 5035, 5393 sayılı yasalar ve 251 
numaralı Gelirler Vergisi Tebliği doğrultusunda ihtiyaç faz-
lası gıda, giyim, temizlik, yakacak malzemelerinin yoksul 
vatandaşlara dağıtılmasını sağlamaktadır. Belediye Mecli-
sinin aldığı karar doğrultusunda Türk Kızılayı İstiklal Şubesi 
ve Beyoğlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma vakfı ile ortak 
hizmet protokolü imzalanmış ve bu protokol çerçevesinde Ka-
sımpaşada bulunan Sosyal Yardım İşleri müdürlüğü binasında 
Sosyal Market uygulaması başlatılmış olup ihtiyaç sahibi va-
tandaşlarımıza verilen elektronik kartların alışveriş limitleriy-
le gıda giyim ve temizlik ürünleri ihtiyaçları giderilmektedir.
 Gıda bankacılığı kapsamında oluşturulan Sosyal Markette 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ihtiyaç durumuna göre derece-
lendirilmiştir. A gurubu 1.derecede ihtiyaç sahibi, B gurubu 2. 
derecede ihtiyaç sahibi, C gurubu 3.derecede ihtiyaç sahibi 
olarak tanımlanmıştır. A gurubu kredisini bir ay içerinde kulla-
nabilmekte, B gurubu kredisini 3 ay içerisinde kullanabilmek-
te ve C gurubu kredisini 6 ay içerisinde kullanabilmektedir. 
Alış veriş kartlarına belirlenen zamanlarda otomatik olarak 
150 kredi yüklenmektedir. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız Ka-
sımpaşa da bulunan sosyal market merkezinden alışveriş ya-
pabildiği gibi ayrıca Dolapdere ve Yenişehir Semt Konağı Sos-
yal market şubelerinden alışveriş yapabilmektedirler. Sosyal 
Markette 2011 yılı sonuna  kadar, 4085 aileye alışveriş kartı 
teslim edilmiştir.
 Gıda Bankacılığı organizasyonu kapsamında şube sa-
yılarımızın artması, gelen bağışların depolanmasında alan 
yetersizliği yaşanması ve yardım alacak vatandaşlarımızın 
sayısının artması üzerine gelen ürün bağışlarının düzenli bir 
şekilde depolanması, barkodlanıp sosyal markete ve şubele-
rine gönderilebilmesi için Kasımpaşa, Yeniyol, Ara Sk, No:3’de  
lojistik depo açılması için hazırlıklara başlanmıştır.

eĞİtİm YArDImlArI
Her yıl Eğitim ve Öğretin yılı başlarında okullar açılmadan 
önce ilçemizdeki başta yetim öksüz öğrencilerimiz olmak üze-
re bölgemizde ihtiyaç sahibi çocuklarımızın eğitim ve öğre-
timde ihtiyacı olan okul kıyafeti, okul kırtasiyesi, okul çantası 
v.b eğitim araç ve gereçleri müdürlüğümüz tarafından temin 

edilmektedir.Okul müdürlükleri ve mahalle muhtarlıkları tara-
fından tespit edilen ve belediyemiz bilgi işlem sistemi (AKOS) 
a kayıtlı ihtiyaç sahibi çocuklarımızı; gerekli evraklarla birlik-
te Sosyal Marketimize davet ederek ihtiyacını sosyal market 
mağazamızda bulunan eğitim reyonlarındaki ürünlerden te-
darik etmektedir. Ayrıca Sosyal market kartı olan vatandaş-
larımız kartındaki alışveriş limitinin bir kısmını eğitim dönemi 
başında oluşturduğumuz ilçemizdeki tüm okulların kıyafetleri 
ve kırtasiye ürünlerinin bulunduğu okul ihtiyaçları reyonların-
dan seçip beğenerek tedarik edebilmektedirler. 2011 Eğitim 
yardımları çerçevesinde 156 öğrencimize destek olunmuştur.

YAkACAk YArDImlArI
Belediyemiz ve Beyoğlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı işbirliği ile her yıl kış ayları başlarında 
Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından temin edilen kömür yardı-
mı yapılır. Beyoğlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Da-
yanışma vakfına yapılan başvurular neticesinde belirlenen, 
Beyoğlu ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine Belediyemiz 
Sosyal Yardım Saha Ekiplerince yerinde yapılan tespitler so-
nucunda uygun görülen vatandaşlarımıza kış aylarının başın-
da evlerine tutanak karşılığında kömür yardımı yapıl-
maktadır. 2011 yakacak yardımları kapsamında 1498 
aileye 40’ ar  torba kömür teslim edilmiştir.

eV eşYASI YArDImlArI
Kullanılabilir durumda ikinci el eşyasını bağışlamak isteyen 
vatandaşlarımızın bağışları; belki evinde yatacak yatağı, otu-
racak koltuğu olmayan, belki de yemeğini koyacak bir dolabı 
bile olmayan vatandaşlarımız için hayati değer taşımaktadır. 
Bu anlamda halktan aldığımız güçle yine halka hizmet veri-
yoruz. Bürolarımıza ulaşan telefonlar sonucu beyaz eşyadan, 
mobilyaya, mutfak gereçlerinden, yatak yorgana kadar her 
türlü bağış tarih verilerek yerlerinden tutanak karşılığında 
teslim alınır. Siz hayırsever vatandaşlardan gelen bağışlar, 
Sosyal Yardım ekiplerimizce tespit edilen ihtiyaç sahibi, sel, 
yangın veya diğer tabii afete maruz kalmış ailelerin ihtiyaçla-
rına göre tutanak karşılığında teslim edilir. Bu kapsamda 137 
aileye eşya yardımı teslim edilmiştir.
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Semt koNAklArI SoSYAl YArDIm 
İşlerİ şUBelerİ Ve Hİzmetlerİ
Yerinde yönetim anlayışıyla ilçemiz dahilinde bulunan semt 
konakları bünyesinde oluşturduğumuz Sosyal Yardım İşleri 
Bürosu vasıtasıyla o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ta-
leplerini merkeze gelmeden, vatandaşlarımızı yormadan, va-
tandaşa hizmeti en yakın noktadan sunmak ve tek adımda 
iş yapılabilirliğini arttırmak hedeflenmiş olup, bu doğrultuda 
kurulan şubelerimizle Sosyal Yardım çalışmalarına yeni bir 
boyut getirilmiştir. Yapılan hizmetlerimiz geliştirilmiş, ihtiyaç 
duyulan yeni konularda hizmet verilmeye başlanmıştır. Mer-
kezden yapılan bütün hizmetler şubelerimizden de yapılabilir 
hale getirilmiş, bunların yanında Merkezden verilemeyen hiz-
metler de verilmeye başlanmıştır. Semt konakları bünyesinde 
oluşturulan hizmet bürolarımızda kaydı alınıp araştırmaları 
yapılan ve yardıma muhtaç olduğu tespit edilen vatandaşla-
rımıza yapılan diğer sosyal yardımların yanı sıra sıcak yemek, 
çamaşır yıkama ve duş hizmetleri randevu kartları ile belirle-
nen tarih aralıklarında, vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları 
konuya göre yardımları yapılmaktadır.

Çamaşır Yıkama Hizmeti: 
Özellikle Dolapdere, Tarlabaşı ve Tophane bölgelerinde 
başlattığımız çalışmalardan olan bu hizmet, genellikle 

evinde şebeke suyu bağlantısı ve çamaşır makinesi 
olmayan vatandaşlarımıza yöneliktir. Sosyal Yardım 
Saha ekiplerince tespitleri yapıldıktan sonra bu hizme-
ti alması uygun görülenlere kartları verilerek, haftanın 

belli günlerinde bu hizmeti alabilmektedirler. 
 Çamaşır yıkama hizmeti kapsamında 2011 
yılında yardıma muhtaç aileler Tophane, Dolap-

dere ve Yenişehir semt konaklarında toplam 145 aileden 446 
kişiye 1718 kez çamaşır yıkama hizmeti verilmiştir.

Banyo Hizmeti: 
Çamaşır Yıkama hizmetinde olduğu gibi bölgesel ihtiyaçlar 
göz önünde bulundurularak genel olarak Dolapdere, Tarlaba-
şı ve Tophane bölgesinde ikamet eden evinde şebeke suyu 
bağlantısı, banyosu bulunmayan ailelere ve Beyoğlu’ ndaki 
evsizlere, yönelik bir hizmettir. Verilen randevular doğrultu-
sunda haftanın belirli günlerinde konaklarımızda bulunan, 
temizliği ve hijyenik koşulları sağlanmış olan duşlarda banyo 
hizmeti almaları sağlanır. 
 Duş hizmeti  kapsamında 2011 yılında Tophane,Dolapdere 
ve Yenişehir semt konaklarında toplam 104 aileden 323 kişi-
ye; hafta iki kez 36.176 defa banyo hizmeti verilmiştir.

Aş evi ve Sıcak Yemek Hizmeti: 
Bulunduğu bölgeye en yakın Semt Konağına müracaat eden 
vatandaşlarımızın sosyal incelemeleri yapıldıktan sonra, Be-
lediyemizin yemekhanesinde pişirilen ve hayırsever vatan-
daşların bağışları ile (adak, kurban) desteklenen yemekler 
ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaktadır. Ayrıca isteyen vatan-
daşlarımız Semt Konağı içerisinde bulunan yemekhanele-
rimizde yemeklerini yiyebiliyor.  Aş evi ve sıcak yemek hiz-
metimiz Tophane, Yenişehir ve Dolapdere bölgelerinde Semt 
konakları vasıtasıyla, diğer bölgelerde ise gezici aşevi aracı-
mız vasıtasıyla belirlenen  noktalarda yapılmaktadır.
 Aş evi hizmetlerinden 2011 yılında Tophane Semt Konağı, 

Dolapdere Semt Konağı,Yenişehir semt Konağı ve gezici aş 
evi aracıyla Toplam günlük 2000 kişiye  hizmet verilmiştir.

eNGellİ Hİzmetlerİ
Müdürlüğümüz bünyesinde engelliler bürosu 2006 yılında 
kurulmuştur. Kurulduğu ilk günden bu yana Sosyal Belediye-
ciliğin bir gereği olan dezavantajlı kesimler kapsamında yer 
alan kitlelerin sosyal hayata adaptasyonunun sağlanması 
amacıyla çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Belediyemiz adına 
engellilere yapılan sosyal ve medikal yardım çalışmaları, sos-
yal ve kültürel organizasyonlar Müdürlüğümüzce organize 
edilir. Engellilerimize, çalışmalarının müdürlüğümüzce yürü-
tüldüğü gıda, yakacak yardımları ve Semt konağı hizmetlerin-
de öncelik tanınmaktadır. Engellilerle ilgili tüm hizmetlerimiz 
Müdürlüğümüz merkezi ve Semt Konaklarında bulunan sos-
yal hizmet büroları göz önünde tutularak en yakın noktadan 
verilmektedir. 
 Bu kapsamda ilçemizdeki engellilerin tespiti yapılmış ve 
engelliler büromuza kayıtlı 2011 yılı sonunda 2935 engelli 
vatandaşımız bulunmaktadır. Ayrıca Engelli bilgileri, onların 
talepleri ve durumlarıyla ilgili bölgemizdeki kayıtlar revize 
edilmekte tüm engellilerimiz ziyaret edilmektedir.

engellilere verilen Yardımlar
İlçemizde yaşayan engellilerimize yardımcı olmak, içinde bu-
lundukları zor durumu bir nebze olsun  kolaylaştırmak adına 
bürolarımıza yapılan müracaatlar doğrultusunda, engelli ra-
porları baz alınarak yine tespit çalışmaları yapıldıktan sonra 
engelli vatandaşlarımıza çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Bun-
lara kısaca değinecek olursak; bu güne kadar bürolarımıza 
müracaatta bulunan engellilerin talepleri mümkün olduğunca 
karşılanmaya çalışılmış, cihazlar dışında engellilerimize ve ya-
talak hastalarımıza sağladığımız medikal yardımlar arasında 
bez yardımı oldukça büyük bir kitleye ulaşmakta ve her geçen 
gün yeni hastalar eklenmektedir. Bez yardımı alan hastaları-
mız ikamet ettiği yere göre bir ay boyunca kullanacakları bez-
leri en yakın büromuzdan alabilmektedir. 
 2011 yılında müdürlüğümüze yapılan engelli malzemesi 
talepleri çerçevesinde gerekli çalışma yapılmış olup mağdu-
riyeti tespit edilmiş 202 engelliye hasta altı bezi yardımı, 12 
engelliye tekerlekli sandalye, 4 engelliye işitme cihazı,  1 
engelliye protez, 2 engelliye havalı yatak,  2 engelliye 1 çift 
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koltuk değneği, 1 engelliye 1 çift ortopedik ayakkabı ve 5 
engellimizin solunum cihazı ihtiyacı temin edilmiştir. 

engellilere verilen hizmetler
İlçemiz dahilinde bulunan engellilerimize yapılan medikal 
yardımların yanı sıra engellilerimizin hayatlarını kolaylaştı-
racak, gerektiğinde hastaneye v.b yere tekerlekli sandalye 
ile kolay ulaşabilecek ve eğitimlerinin devamını sağlaması 
açısından engelli okuluna gidip gelebilmesi amacıyla servis 
hizmeti verilmektedir. Engelli öğrencilerimiz evlerinden alıp,  
Mehmet Oyal Engelliler Okuluna, okuldaki eğitim bittikten 
sonra ise evlerine bırakılmaktadır. Ayrıca  süreğen engelli-
lerimizin, evlerinden alınıp Nişantaşı diyaliz merkezine gidip 
gelebilmeleri için servis tahsis edilmiştir. Diyaliz hasta ser-
vislerimiz haftanın 6 günü, bayram ve resmi tatil günlerinde 
de görev yapmaktadır. Bu kapsamda 2011 yılında 56 engelli 
vatandaşımıza hizmet verilmiştir.

engelliler için yapılan etkinlikler
İlçemiz dahilinde ikamet eden engelli vatandaşlarımızın ha-
yata adaptasyonun sağlanması amacıyla çeşitli  etkinlikler 
düzenlemekteyiz. Her yıl yaz aylarında engelli çocuklarımız 
için yaz okulu, Kefken Yaz Kampı, boğaz turu, piknik organi-
zasyonu ve Engelliler için kabul edilen özel gün ve haftalarda, 
sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz et-
kinlikler, yaptığımız programlar arasında yer alır. Engellilerin 
engelsizleştirilmesi anlamında en büyük örneklerin verildiği 
bu günlerde onlarında çocuk olduğu onlarında yapabilecekleri 
şeyler olduğunu görüyoruz.    
 Mehmet Oyal Engelliler Okulu ile ortaklaşa gerçekleştirdi-
ğimiz engelli yaz okulunda 55 özürlü çocuğumuza yaz okulu  
hizmeti verilmiştir.Kefken kampımız yaz aylarında 1 haftalık 
süreyle engelli ve yakınlarına tahsis edilmiş olup 350 engel-
limize hizmet verilmiştir. 

Dünya Özürlüler Günü kutlaması
İlçemiz dahilinde ikamet eden engellilerimiz  için 3 Aralık dün-
ya özürlüler günü münasebetiyle gerçekleştirdiğimiz yemek 
ve eğlence organizasyonuna engelli vatandaşlarımız ve on-
ların aileleriyle birlikte katılım sağlanmıştır. Belediye başka-

nımızın ev sahipliğinde geçen programda hep birlikte yemek 
yenmiş ve akabinde konser organizasyonu ile eğlencenin 
doruğa çıktığı gözlemlenmiştir. Ayrıca gecede engelli vatan-
daşlarımızın ve engelli spor kulübümüzün  talepleri doğrultu-
sunda gerekli yardım malzemeleri verilmiştir. Dünya özürlüler 
günü programı Taksim Evlendirme Dairesinde yapılmış olup 
yaklaşık 1000 engelli ve yakını katılım sağlamıştır.

SoSYAl Ve kÜltÜrel Hİzmetler
Geleneksel Sünnet şöleni organizasyonu
Özellikle yardıma muhtaç kesimin belki kendi imkanlarıyla 
gerçekleştiremeyeceği konularda Sosyal Belediyeciliğin ge-
reği olarak vatandaşlarımızın yanında olma gayretindeyiz. 
Bu doğrultuda yaptığımız programlarımızdan Geleneksel 
18.Sünnet Şöleni 25 Haziran tarihinde ise Kasımpaşa Kızılay 
meydanında sünnet çocuklarımız ve ailelerinin de katıldığı 
şölen organizasyonu gerçekleştirilmiştir.
 2011 yılında sünnet organizasyonumuz çerçevesinde 
521 çocuğumuzun kaydı alınıp işlemleri gerçekleştirilmiş ve 
kıyafetleri dağıtılmıştır.

Geleneksel toplu Nikah organizasyonu
Bilindiği gibi toplumun en küçük yapı taşı olan ailenin 
temeli, resmi nikaha dayanmaktadır. Sosyal bir gerekli-
lik olan resmi nikahla kişinin kendisine olan saygısının 
yanı sıra, toplumsal saygı da kazanılmış, ayrıca Mede-
ni Kanunda bir eş olarak kazanılması gereken haklar 
da elde edilmiş olacaktır. Türk Medeni Kanununun ve 
çağdaş yaşamın gereği olan resmi nikah konusunda 
ilçemizde yaşayan ailelerimizin bu alandaki ek-
sikliklerinin giderilmesine yardımcı olmaktayız. 
Her yıl toplu nikah organizasyonu ile Müdürlü-
ğümüze müracaat eden çiftlerimizin sağlık raporları çıkartılıp, 
resmi nikahı olmayan çiftlerimize gelinlik – damatlıklarından, 
nikah şekerlerine, çiçeklerinden diğer hazırlıklarına kadar her 
konuda destek olup, kendi imkanları ile gerçekleştiremedik-
leri ve her zaman imrenerek baktıkları, belki de içlerinde bir 
hicran olarak kalacak, hayatlarında bir kez yaşamalarını ar-
zuladığımız bu mutlu günün, gönüllerince olması için çaba 
harcamaktayız. Bu yıl 9. su Kasımpaşa Kızılay Meydanında 
gerçekleştirdiğimiz geleneksel toplu nikah töreni, sayın baş-
kanımız tarafından evlilik cüzdanlarının takdimi ile başlamış 
bulunmakta ve geleneksel pasta kesim töreninin ardından 
ise konser  programı ile gecemiz son bulmaktadır. Bu yıl top-
lam 57 çiftimiz programdan faydalanmıştır.

Geleneksel Asker Uğurlama organizasyonu
Birlik ve beraberliğimizi artırmak için düzenlediğimiz Asker 
Uğurlama organizasyonuyla ilçemizde yaşayan gençlerimiz 
aynı yerde askerlik vazifesini yapacak arkadaşları ile tanış-
ma fırsatı bulmaktadır. Asker ocağında, önceden birbirleriyle 
tanışan gençlerimizin yabancılık çekmemesi sağlanmaktadır. 
Hem de bu önemli görev öncesi tüm asker aileleri ile Sayın 
Başkanımız bir arada bulunma fırsatı yakalamış olmaktadır. 
Geleneksel asker uğurlama programı çerçevesinde, birlikte 
yemek yenilmekte, örf ve adetlerimize uygun olarak asker kı-
nası yakılmaktadır. 2011 yılında toplam 17 askerimiz  uğur-
lama organizasyonumuza katılmıştır. 

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
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Beyoğlu kültür Gezisi
Başta İlçemiz dahilinde bulunan Lise ve İlköğretim Okul-
larında okuyan öğrencilerimizin ve Beyoğlu halkının  ya-
şadıkları ilçeyi daha iyi tanımaları, İlçemizin değerlerine 
sahip çıkmaları ve topluma bağlılıklarının arttırılması, şe-
hircilik kültürünün oluşturulması ve  kültür ve kentlilik bi-
lincinin oluşturulması amacıyla günübirlik “Beyoğlu kültür 
gezisi” organizasyonu yapılmaktadır. Gezide Miniatürk, 
Koç Müzesi, Galata Kulesi, İstanbul Modern, Panoroma 
1453,Galata Mevlevihanesi, Tür Vak müzesi,Aynalıkavak 
kasrı gibi ilçemizin değerli eserlerini sorumlu öğretmen eş-
liğinde gezdikten sonra, aynı gün öğle yemeğini belediye-
miz yemekhanesinde  yiyip, başkanımızla mecliste tanışma 
fırsatı bulduktan sonra tekrar okullarına bırakılmaktadır.
Ayrıca hafta sonları da dernek ve sivil toplum örgütlerinin 
talepleri doğrultusunda aynı gezi organizasyonu tertip 
edilmektedir. 2011 yılında toplam 10750 öğrencimiz Be-
yoğlu Kültür Gezisi organizasyonumuza katılmıştır.

müdürlük kurumsal Çalışmaları ve tanıtımı
Katılımcılığı, sosyal paylaşımları arttırmak ve İlçemiz dahi-
linde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza daha iyi hiz-
metler üretmek maksadıyla müdürlüğümüzün yapmış oldu-
ğu sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili hazırlanmış tanıtım 
broşürü ve filmi hazırlanmıştır. Ayrıca Ramazan ayında ve 
Kurban kampanyasında vatandaşların desteğini almak için 
broşürler hazırlanıp dağıtılmıştır. Sosyal Marketin çalışma-
ları konusunda bilgi vermek için de katalog hazırlanmıştır.
 Müdürlüğümüzle ilgili insanların hafızasında kalabi-
lecek logo, müdürlük logolu poşet, teşekkür plaketi, araç 
giydirmeleri, zarf, cd, antetli kağıt, sosyal market filmi v.b. 
çalışmalar yapılarak malzemelerin tedariki yapılmıştır.
Ayrıca Sosyal Marketle ilgili web sitemiz düzenli olarak 
güncellenmekte, sosyal paylaşım siteleri eklenip faaliyet-
lerimiz daha fazla insana duyurulmaya çalışılmıştır. İlan 
bölümümüzde, Van’a  Destek kampanyası duyurularak bir-
çok kurumdan bağış alınmıştır. 

SportİF orGANİzASYoNlAr
Yaz okulu organizasyonu
Belediyemizin her yıl düzenlediği Yaz Okulu organizasyo-

nu kapsamında, İTO Kadınlar Çeşmesi İ.Ö.O., Orbay İ.Ö.O., 
Firuzağa İ.Ö.O. bahçelerinde kurulan 6x12 ebatlarında yarı 
olimpik havuzlarda 6-14 yaş arasındaki çocuklarımız hem 
eğlenerek öğrenmiş, hem de küresel ısınmanın olumsuz 
etkilerinden kurtularak verimli vakit geçirmişlerdir. Uzman 
eğitimciler eşliğinde yapılan eğitimlerde miniklerin ihtiyaç 
duyacakları şort, tişört, havlu, bone ve çanta  gibi   tüm ma-
teryallerde belediyemizce tedarik edilmiştir. Ayrıca futbol, 
basketbol, voleybol branşlarında da eğitimler verilmekte 
olup, Yaz okullarımızda 36 eğitmen 2 ay süresince görev 
yapmıştır. Bunların dışında Hasköy sahil Yelken Okulu ya-
nında kurulan Aqua park ta( oyun havuzu) çocuklarımıza 
çevre bilinci kazandırma ve geri dönüşüme katkı sağlamak 
amacıyla çalışmalar yapılmış, bu anlamda çocuklarımız yaz 
döneminde eğlenerek çevre bilinci kazanmıştır. 2011 yılın-
da Yaz  okulunda 17041 çocuğumuz  eğitim almıştır.

Beyoğlu Yelken okulu 
Çocuklarımıza denizi ve su sporlarını sevdirmek amacıyla  
İlçemiz dahilinde ikamet eden 7-14 yaş arası yüzme bi-
len çocuklara yönelik gerçekleştirdiğimiz yelken okulunda 
temel denizcilik ve yelken eğitimi verilmektedir.Okullar 
kapandıktan sonra açılan yelken okulunda yaz aylarında  
hafta içi 5 gün eğitim almakta ve okullar açıldıktan sonra 
ise eğitim hafta sonları kış okulu olarak devam etmekte-
dir. Beyoğlu Yelken Okulunda  yetenekli sporculara lisans 
çıkarttırılarak ulusal düzeyde optimist sınıfındaki yarışlara 
katılmaları sağlanmıştır.Yelken okulu bünyesinde 1 adet 
Zodyak Bot,1 adet lazer eğitim teknesi, 3 adet optimist ya-
rış teknesi ve 10 adet optimist eğitim teknesi bulunmakta 
olup; 2011 yılı lisanslı sporcumuz ise 20 dır. 2011 yılında 
Yelken okulunda 60 sporcumuz eğitim almıştır.

mobil Buz pisti 
İlçemiz dahilindeki çocuklara çevre bilincini aşılamak, geri 
dönüşüme katkı sağlamak ve onlara kış sporlarını sevdirmek 
amacıyla her yıl Hasköy Sahilinde Mobil Buz Pisti kurulmak-
tadır. Kış aylarında 2 ay boyunca açık olan pistte her gün pa-
ten kayılabiliyor. Paten kaymayı bilmeyenler için eğitmenler 
ön bir eğitim veriyor. İlçemizdeki okullarda öğrenim gören 
öğrenciler için ise bir program düzenlenip çocuklar öğret-
menler eşliğinde araçla okullarından alınmakta pistte paten 
yaptıktan sonra tekrar okullarına bırakılmaktadır.

Geleneksel Haliç Yelken Yarışları organizasyonu
Belediyemiz ve Türkiye Yelken Federasyonu  işbirliğinde bu 
yıl 6. sı gerçekleştirilen  Geleneksel Haliç Yelken Yarışları 
Mayıs ayında 2 gün süre ile gerçekleştirilmiştir. Yarış Prog-
ramı yelken federasyonunun belirlediği standartlara göre 
Türkiye geneli veya bölgesel olarak icra edilmektedir. 

Sütlüce Spor tesisleri 
İlçemiz dahilinde bulunan, amatör ligde mücadele eden takım-
larımıza ve Kasımpaşa Spor kulübümüzün alt yapısında bulunan 
takımlara hafta içi belirlenen program çerçevesince antrenman 
hizmeti verilmektedir. Hafta sonları ise ilçemizdeki amatör spor 
kulüplerinin ev sahibi olduğu resmi amatör müsabakalar oynan-
maktadır. Bu kapsamda Beyoğlu’ndaki 18 amatör spor kulübü-
nün sporcuları program dahilinde hizmet almıştır.
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