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Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzce, İlçemiz dahilin-
de ikamet eden sosyal yardım talebinde bulunan va-
tandaşların sosyal yardım durum tespitinin yapılması 

ve belirlenen ihtiyaç sahiplerine verilen elektronik alışveriş 
kartlarıyla gıda bankacılığı kapsamında oluşturduğumuz 
sosyal marketten belirlenen limitle her türlü gıda, giyim ve 
temizlik ürünleri ihtiyaçlarının giderilmesi; ayrıca Semt Ko-
naklarındaki Sosyal Yardım İşleri Şubeleri vasıtasıyla ihti-
yaç sahiplerine aşevi hizmeti, duş hizmeti, çamaşır yıkama 
hizmeti verilmektedir. İlçemizdeki engelli vatandaşlarımız 
tespit edilip engellilere her türlü sosyal, medikal yardımların 
ve servis hizmetlerinin verilmesinin yanında, öğrencilere, ço-
cuklara, gençlere ve Beyoğlu sakinlerine yönelik organizas-
yonlar, şölenler gibi çeşitli sosyal, kültürel organizasyonlar ve 
hizmetler sunulmaktadır.

2004 yılında 5035 sayılı kanun ile yürürlüğe giren ve 
5393 sayılı yasaya bağlı olarak hizmet veren Gıda Bankacılığı 
organizasyonu kapsamında, Belediye Meclisimizin verdiği 
yetkiyle Türk Kızılayı İstiklal Şubesi, Beyoğlu Kaymakamlığı 

Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Sosyal Market Vakfı ile ortak hiz-
met protokolü imzalanarak örnek bir proje şeklinde Sosyal 
Market uygulaması başlatılmıştır. 2012 yılı içinde de Sosyal 
Market Vakfı kurularak sistemin daha büyük kesime hitap et-
mesi ve bağışçı sayısının arttırılması sağlanmıştır.

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın başta gıda olmak üzere 
giyim ve temizlik maddesi ihtiyaçları, verilen elektronik alış-
veriş kartlarındaki limitleriyle giderilmektedir. Ayrıca oluş-
turulan elektronik sistemle, bağış yapan hayırseverlere yap-
tıkları bağışların kimlere ulaştırıldığı ile ilgili düzenli raporlar 
gönderilmektedir. Bu projemiz diğer belediyelerce örnek 
alınmış ve kendi ilçelerinde uygulanmaya başlanmıştır. Bu 
açıdan bakıldığında örnek projemiz bizleri gururlandırmak-
tadır.

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği(K.S.S.D.) 
tarafından, Türkiye’nin 2023 yılındaki kalkınma hedeflerine 
ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen İşletme 
2023 Zirvesi, The Edition Hotel’de gerçekleştirilmiştir.  Özel 
Sektör, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerini bir ara-
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ya getiren zirvede, açtıkları stantlarda projelerini tanıtma 
imkânı bulan kurumlar, zirvedeki panellerde de sunumlar 
gerçekleştirdiler.‘İş için Beceriler’ ve ‘Sorumlu Şehirler ve Sür-
dürebilir Yaşam’ konulu iki panelden oluşan zirveye, Sosyal 
Market Vakfı’nın yanı sıra THY, FORD OTOSAN, FRİTERM, 
HBSC, VİKO, YAPI KREDİ ve İETT gibi büyük kurumlar da ka-
tılmıştır. Sosyal Market Vakfının da yer aldığı pazar alanında 
firmaların üst düzey yöneticilerine vakfımızın çalışmaları ve 
gıda bankacılığı yasası hakkında bilgi verilmiştir. K.S.S Derne-
ği 2015 yılında İşletme 2023 zirvesinde Belediyemizi Sosyal 
Market uygulamamızla “Sorumlu Şehirler” ödülüne layık gö-
rülmüştür.

18-19 kasım 2015 tarihinde gerçekleşen Müsiad Vizyo-
ner’15 zirvesinin bu yıl teması “Gelecekle iş yapmak” olarak 
belirlenmiştir. Zirvede, değinilen konular; “Gelecekte marka-
laşmak”, “Gelecekte yeni pazarlar”, “Gelecekte insan kıymet-
leri”, “Gelecekte yeni sektörler”di. Sosyal Market Vakfı olarak 
katıldığımız zirvede Pankobirlik Genel Başkanı Sn.Recep 
Konuk,Lc Waıkıkı Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük 
gibi çeşitli kurumların üst düzey yöneticilerinin sektörle ilgili 
gözlemleri dinlenerek, katılımcı firma yetkililerine Vakfımız 
hakkında bilgi verilerek,materyallerimiz paylaşılmıştır.

Sosyal Market 03.09.2014 Tarihinde   uluslar arası  ISO 
22000:2005 gıda güvenliği sertifikası almıştır.

Aynı zamanda sosyal belediyecilik ve yerinden yönetim 
anlayışı ile bölgelerdeki semt konaklarında  Sosyal Yardım 
İşleri Şubeleri açılmış ve buralarda ikamet eden vatandaşları-
mıza aş evi hizmeti, çamaşır yıkama hizmeti, duş hizmeti ve 
sosyal market başvuruları ile ilgili hizmetler verilmektedir. 
Bu kapsamda vatandaş yardım talebi için merkeze gelmek 
zorunda kalmayıp ikametine en yakın semt konağına müra-
caat edebilmektedir.

“Beyoğlu Kültür Gezisi” ” ile hem çocuklarımıza hem Be-
yoğlu halkına yaşadığı şehrin tarihi turistik güzellikleri göste-
riyoruz. Ayrıca bölgemizde bulunan STK, vakıf ve derneklere 
ihtiyaçları doğrultusunda araç tahsis edilmekte, bölgemizde 
ikamet eden vatandaşlara talepleri doğrultusunda çeşitli şe-
hir dışı gezi organizasyonları düzenlenmektedir.

Sosyal duyarlılık çerçevesinde resmi nikâhı olmayan 
çiftlerimizin düzenlenen organizasyonla resmi nikâhları kı-
yılmış, çocuklarının sünnetlerini yaptıramayan ailelerimize 
sünnet şöleni ile destek olunmuştur. 

TİSVA (Türkiye İsrafı Önleme Vakfı) ile yapılan protokol 
gereği bölgemizdeki ihtiyaç sahibi bayanlara mikro kredi ve-
rilerek kendi ayakları üzerinde durmaları sağlamak ve eko-
nomiye de katkıda bulunmaları için küçük ölçekli krediler 
verilmektedir.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüyle yapılan proto-
kol gereği bölgemizdeki engelli vatandaşların bakıcı maaşı 
bağlanması için başvuruları neticesinde müracaat dosyası 
saha ekiplerimizce incelenerek neticendirilmektedir. Uygun 
bulunanlara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafın-
dan aylık bağlanmaktadır.

Bölgemizdeki 60 yaş üstü ve engelli ev temizliğini yapa-
mayan kimsesiz vatandaşlarımızın ev temizliği ve kişisel öz 
bakımı ekiplerimiz tarafından periyodik olarak yapılmakta-
dır. Bu kapsamda bölgemizde ikamet eden yaşlılarımızın 
yalnızlıklarını paylaşmak adına haftada bir kez ziyaret edip 
vakit geçirmeyi amaçlayan Manevi Evlat Projesi çalışmaları-
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na devam etmektedir. Ayrıca İstanbul Halk Sağlığı Müdürlü-
ğü ile protokol yapıp ekibe bir doktor ve hemşire verilmesi 
amaçlanmaktadır.

2015 yılında Büyükşehir Belediyesi Koordinasyonunda 
ve İlçe Belediyelerinin katılım ile “Üşüyorum Yardım Edin” 
mottosuyla oluşturulan Şanlıurfa bulunan Suriyeli mülteci-
ler için yardım kampanyası koordine edilmiş olup Beyoğlu’n-
dan 3 tırlık ürünle destek verilmiştir. Ayrıca Şanlıurfa Yardım 
Koordinasyonu Merkezinde sosyal market sistemi kurulmuş 
ve kampanya süresince yardım dağıtılmasına koordine edil-
miştir.

Sosyal Yardım Başvuruları ve 
Yapılan Sosyal incelemeler
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 büro-
suna yapılan talepler AKOS Sosyal Yardım programına oto-
matik olarak eklenmekte ve Sosyal İnceleme ekibimizdeki 
tabletlere atama yapılmaktadır. Tabletlere yapılan atamadan 
sonra yardıma muhtaç vatandaşlarımız, Sosyal Yardım Saha 
ekipleri tarafından tek tek evlerinde ziyaret edilerek sosyal 
incelemeleri yapılmaktadır. Sosyal incelemede o hanenin 
genel ihtiyacı belirlenmekte ve ona göre yönlendirilmekte-
dir. Mutfağı olmayanlara sıcak yemek, banyosu olmayanlara 
banyo hizmeti, engellisi olanlara evde bakım maaşı için, yaşlı 
veya engelli fakat kimsesi olmayan vatandaşlarımızın evde 
bakım öz temizlik için, eşya ihtiyacı olanlara eşya yardımı, 
nikahı olmayan çiftlere nikah için, v.b hizmetlerimiz için bilgi 
verilip sosyal incelemeleri yapılmaktadır. 

Alınan bilgilerin mahallede yaşayanlardan sorgulanma-
sıyla kontrolü sağlanmaktadır. Sosyal Karta ihtiyacı olan aile-
lerin nüfusu, öğrenci sayısı, varsa engelli bilgileri, gelir ve gi-
der durumu bilgileri alınmaktadır. Bu bilgiler Sosyal yardım 
programına aktarıldığında sistem otomatik olarak ihtiyaç 
durumuna göre seviyelendirme yapmaktadır. Sosyal Yardım 
ve hizmetler yönetmeliğinin değerlendirme kurulu kararı 
ile hangi periyotta yardım alması kararlaştırılmaktadır. Bu 
seviyelendirme ile hangi yardımların hangi periyotlarla veri-
leceği belli olmakta ve büro personelimiz müracaata dair bir 
dosya oluşturulmaktadır.  Büro personelimizin ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızı arayarak ya da toplu sms ile bilgilendirme-
sinden sonra ihtiyaç sahiplerinin kartlarını teslim almasıyla 
onay süreci sona ermektedir. Ancak var olan durum bilgileri-
ni güncel tutabilmek herkese ihtiyacı doğrultusunda yardım 
yapabilmek için tespitlerimiz en az yılda bir kez tekrarlan-
maktadır.

Bu kapsamda 2015 yılında 9.188 adet yeni başvurunun sos-
yal yardım incelemesi yapılmıştır.

                                               

Gıda Bankacılığı Kapsamında Sosyal Market
Gıda Bankası üretici veya satıcılardan bedel ödemeden almış 
olduğu ürünleri, aracı işlevi görerek ihtiyacı olanlara düzenli 
ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasını sağlayan kurumdur.5179, 
5035, 5393 sayılı yasalar ve 251 numaralı Gelirler Vergisi Teb-
liği doğrultusunda ihtiyaç fazlası gıda, giyim, temizlik, yaka-
cak malzemelerinin yoksul vatandaşlara dağıtılmasını sağla-
yacak olan gıda bankası, 5179 sayılı Kanunun 3. maddesinde 
“Bağışlanan üretim fazlası, paketleme veya kodlama hatası 
sebebiyle piyasaya sürülememiş, sağlığa uygun her türlü gı-
dayı tedarik eden, uygun şartlarda depolayan ve bu ürünleri 
doğrudan veya değişik yardım kuruluşları vasıtasıyla fakir-
lere ve doğal afetlerden etkilenenlere ulaştıran ve kâr amacı 
gütmeyen dernek ve vakıfların oluşturduğu organizasyon-
lar” olarak tanımlanmıştır.

Gıda bankacılığı sisteminde, gerçek ve tüzel kişiler arasın-
da köprü vazifesi görerek israfın önlenmesi hususunda top-
lumsal şuurun oluşmasına katkıda bulunarak sosyal adaletin 
sağlaması yolunda önemli bir adım atılmıştır.

Belediye Meclisinin aldığı karar doğrultusunda  Sosyal 
Market Vakfı ile ortak hizmet protokolü imzalanmış ve bu 
protokol çerçevesinde Kasımpaşa’da bulunan Sosyal Market 
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ve Lojstik Destek Merkezi’nden ihtiyaç sahibi vatandaşları-
mıza verilen elektronik kartların alışveriş limitleriyle gıda 
giyim ve temizlik ürünleri ihtiyaçları giderilmektedir.

Bu kapsamda yardım kampanyası başlatılmış olup gıda 
bankacılığı sistemini anlatan broşür, tanıtım cd’si, gazete ha-
zırlattırılmış ve iş adamları ziyaret edilerek proje anlatılmış 
ve destek talep edilmiştir. Ziyaretlerimiz hem şehir içi hem 
şehir dışı olup 2015 yılı içerinde Konya, Kayseri, Bursa, Balı-
kesir, İzmir, Rize gibi şehirlerde kurumsal firma yetkilileriyle 
görüşmeler yapıldı.Çalışmalarımızla ilgili yapılan değişiklik-
ler tanıtım dosyalarımızda revize edilmekte ve ziyaretleri-
miz devam etmektedir. 

Sosyal Marketi tanıtmak, ürün bağışı artırmak amacıy-
la seminerlere, fuarlara katıldık. Kadir Has Üniversitesi’nde 
açılan “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” fuarında Sosyal Mar-
ketinin tanıtımını yapmak amacıyla stant açılmıştır. Hem 
üniversite öğrencilerine hem de fuara ve akabinde yapılan 
söyleşilere katılan firmalara, üreticilere hatta tüketici sıfatıy-
la katılanlara Sosyal Market farkındalığı oluşturulması için 
gerekli bilgiler verilmiş açılan stantla yaptığımız yardımlar 
hakkında görsel tanıtım yapılmıştır. Bu kapsamda “2023 
İşletme Zirvesi” fuarına katılıp stand açıp Marketimize nasıl 
mal kabulü yapıldığı yapılan yardımların ne şekilde mağdur 
vatandaşlarımıza ulaştırıldığı sonuçlarının nasıl olduğu gör-
sellerle anlatılmaya çalışılmıştır. Fuara katılan firmalara mar-
ketimizin nasıl hizmet verildiği sonuçlarının nasıl olduğu, 
marketimizin hangi yasalarla desteklendiği detaylı olarak 
bilgi verilmiştir. 

Haliç Kongre Merkezinde açılan “Gıda Fuarında” Marke-
timizin tanıtımı yapılmış,  fuara katılan firmalar hakkında 
bilgi alınıp bağış yapılması için iletişime geçilmiştir. MÜ-
SİAD 2015 Vizyoner” seminerine katılarak ünlü firmaların 
CEO”larıyla görüşülüp Sosyal Marketimizi ve vakfımızı ta-
nıtımını yapılmıştır. Genel anlamda internet sayfalarımızda 
gerekli bilgiler bulunmakta olup, güncellemelere devam 
etmektedir.

Bağış yapmak isteyen bağışçılarımızla irtibata geçilerek 

araç ve ekipmanla yardım malzemeleri yerinden teslim alın-
maktadır. Yapılan protokol çerçevesince maliyet bedeli üze-
rinden Sosyal Market Vakfınca bağış makbuzu hazırlanır ve 
bağışçıya ulaştırılır. Alınan ürünler sisteme girildikten sonra 
ise her ürün için ayrı ayrı barkot çıkarılmaktadır. Böylece 
yapılan bağışın takibi yapılmakta ve ay sonunda bağışçıya 
yardım ürünlerinden faydalananlarla ilgi düzenli rapor gön-
derilmektedir. Bağış yapanlara,  düzenlenen programlarda 
teşekkür sertifikaları ve plaket takdim edilmektedir.

Gıda bankacılığı kapsamında oluşturulan Sosyal Mar-
kette ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ihtiyaç durumuna göre 
derecelendirilmiştir. A gurubu 1.derecede ihtiyaç sahibi, B 
gurubu 2. derecede ihtiyaç sahibi, C gurubu 3.derecede ih-
tiyaç sahibi olarak tanımlanmıştır. A gurubu kredisini bir ay 
içerinde kullanabilmekte, B gurubu kredisini 3 ay içerisinde 
kullanabilmekte ve C gurubu kredisini 6 ay içerisinde kul-
lanabilmektedir. Yapılan son düzenlemeyle alış veriş kartla-
rına belirlenen zamanlarda otomatik olarak 250+130 kredi 
yüklenmekte ve hanedeki kişi sayısı arttıkça ekstra 30 kredi 
gıda, 100 kredi giyim yüklenmektedir. Böylece her ailenin 
alacağı yardım kişi sayısına oranlanmıştır. İhtiyaç sahibi va-
tandaşlarımız Kasımpaşa’da bulunan sosyal market – lojistik 
depo merkezinden alışveriş yapabilmektedirler.
Sosyal Markette 2015 yılı sonuna kadar, 5.004 aileye alışve-
riş kartı teslim edilmiştir.
           
 KURBAN BAĞIŞ KAMPANYASI
Sosyal Market Vakfımız ve Belediyemiz işbirliği kapsamın-
da yapmış olduğumuz kurban bağış kampanyasında 2015 
yılında 196 büyükbaş kurban hissesi 72 küçükbaş kurban 
bağışı alınarak kurbanlar kesilip sosyal markette depolanıp 
vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere Lojistik Destek Merke-
zinde bulunan soğuk hava depomuzda muhafaza edilmek-
tedir. Muhafaza edilen kurban etleri ihtiyaç sahibi vatandaş-
larımıza en sağlıklı şekilde ulaştırılmaktadır. Bağış yapan 
hayırsever vatandaşlarımıza sms çekilerek yaptıkları bağışın 
kime ne zaman ulaştığı haber verilmektedir. 

KÖMÜR YARDIMI
İlçemiz dahilinde ikamet soba kullanan fakat mağdur ol-
dukları için kömür alamayan kışın zor şartlarıyla mücadele 
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eden vatandaşlarımıza biraz olsun yardımcı olabilmek ama-
cıyla kömür dağıtımı yapılmıştır. Müdürlüğümüze başvuran 
vatandaşlarımızın Sosyal İncelemeleri yapıldıktan sonra 
değerlendirme kurulu kararı ile onaylanan ihtiyaç sahibi va-
tandaşlarımıza 25 kilo torbalar halinde 367 adet torba kömür 
dağıtılmıştır.

EĞİTİM YARDIMLARI
2015 yılı Eğitim ve Öğretim yılı başlarında ilçemizdeki başta 
yetim öksüz öğrencilerimiz olmak üzere bölgemizde ihtiyaç 
sahibi çocuklarımızın eğitim ve öğretimde ihtiyacı olan okul 
kıyafeti, kırtasiye malzemesi, okul çantası v.b eğitim araç ve 
gereçleri müdürlüğümüz tarafından temin edilmektedir.

Okul müdürlükleri ve mahalle muhtarlıkları tarafından 
tespit edilen ve belediyemiz bilgi işlem sistemi (AKOS) a ka-
yıtlı ihtiyaç sahibi çocuklarımızı; gerekli evraklarla birlikte 
Sosyal Marketimize davet ederek ihtiyacını sosyal market 
mağazamızda bulunan eğitim reyonlarındaki ürünlerden 
tedarik etmektedir. Ayrıca Sosyal market kartı olan vatan-
daşlarımız kartındaki alışveriş limitinin bir kısmını eğitim 
dönemi başında oluşturduğumuz ilçemizdeki tüm okulların 
kıyafetleri ve kırtasiye ürünlerinin bulunduğu okul ihtiyaçla-
rı reyonlarından seçip beğenerek tedarik edebilmektedirler.

Beyoğlu’nda eğitim gören ihtiyaç sahibi ailelerin çocukla-

rının sağlıklı beslenebilmesi için hayata geçirilen projede özel 
bir beslenme çantası konsepti oluşturuldu. Sandviç, meyve 
suyu ve gofretten oluşan beslenme çantaları Sosyal Market-
ten yardım alan ihtiyaç sahibi ailelerin sıkıntılarını gideriyor. 
Aynı zamanda çocuklarımıza düzenli ve sağlıklı beslenme 
alışkanlığı kazandırıyor, Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım 
İşleri Müdürlüğü tarafından ilk kez hayata geçirilen projede 
dar gelirli ailelere günlük gıda desteği sağlamış oluyor.

2015 Eğitim yardımları çerçevesinde İlkokul ve Lise oku-
yan öğrencilerimize 137adet okul kıyafeti, 7895 beslenme 
çantası, 7885 sosyal marketten öğrencimize kırtasiye malze-
mesi desteği sağlanmıştır.

BAŞARILI ÖĞRENCİLERİMİZİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ
Beyoğlu sınırları içinde eğitim veren okullarımızdan Kaptan-
paşa İmam-Hatip ortaokulundan  eğitim gören öğrencileri-
mizden İl ve İlçe düzeyinde yapılan yarışmalar da okullarını 
temsil edip dereceye giren 11 başarılı  öğrencilerimizin başarı-
larını ödüllendirmek amacıyla bisiklet hediye edilmiştir. 
                                    
EV EŞYASI YARDIMI 
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 taşımakta-
dır. Bu anlamda halktan aldığımız güçle yine halka hizmet 
veriyoruz. Bürolarımıza ulaşan telefonlar neticesinde beyaz 
eşyadan, mobilyaya, mutfak gereçlerinden, yatak yorgana 
kadar her türlü bağış tarih verilerek yerlerinden tutanak 
karşılığında teslim alınmaktadır. Hayırsever vatandaşlardan 
gelen bağışlar, Sosyal Yardım ekiplerimizce tespit edilen ih-
tiyaç sahibi, sel, yangın veya diğer tabii afete maruz kalmış 
ailelerin ihtiyaçlarına göre tutanak karşılığında teslim edil-
mektedir.

Bu kapsamda 202 aileye eşya yardımı teslim edilmiştir.

SURİYELİLERE YAPILAN YARDIMLAR
Bölgemizde bulunup Suriyeli vatandaşlar geçici T.C noların 
alıp Nüfus Müdürlüğüne kayıtlarını yaptırıp bağlı bulun-
dukları muhtarlara bilgi verdikten sonra geçici nüfus kimlik 
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kartlarıyla büromuza başvurmaktadır. Sosyal incelemeleri 
yapıldıktan sonra sosyal market kartları teslim edilmektedir.

2015 yılında 1154 Suriyeli vatandaşlarımızın sosyal inceleme-
si yapılmış 416 aileye Sosyal Kartımız teslim edilmiştir.

ÇAMAŞIR YARDIMI
Özellikle Dolapdere,  Tophane ve Hacıahmet bölgelerinde 
başlattığımız çalışmalardan olan bu hizmet, genellikle evin-
de şebeke suyu bağlantısı ve çamaşır makinesi olmayan va-
tandaşlarımıza yöneliktir. İkamet ettiği yere en yakın Semt 
Konağına başvuran vatandaşlarımızın Sosyal Yardım Saha 
ekiplerince tespitleri yapıldıktan sonra bu hizmeti alması uy-
gun görülenlere kartları verilerek, haftanın belli günlerinde 
bu hizmeti alabilmektedirler. Semt Konaklarına kirli kıyafet-
lerini bırakan vatandaşlarımızın çamaşırları yıkanıp, kurutul-
duktan sonra poşetlenip kendilerine teslim edilmektedir.

Çamaşır yıkama hizmeti kapsamında 2015 yılında yardıma 
muhtaç ailelere Tophane, Hacıahmet, Dolapdere semt ko-
naklarında toplam 145 aileden 460 kişiye çamaşır yıkama 
hizmeti verilmiştir.

BANYO YARDIMI
Çamaşır Yıkama hizmetinde olduğu gibi bölgesel ihtiyaçlar 

göz önünde bulundurularak genel olarak Dolapdere,  Ha-
cıahmet ve Tophane bölgesinde ikamet eden evinde şebeke 
suyu bağlantısı, banyosu bulunmayan ailelere ve Beyoğlu’n-
daki evsizlere, yönelik bir hizmettir.

Bu anlamda yaşadığı veya bulunduğu yere en yakın semt 
konağına müracaat eden vatandaşların Sosyal Yardım Saha 
Ekiplerince gerekli araştırmaları yapıldıktan sonra bu hizmet-
ten faydalanmaları için duş kartları verilmektedir. Kartlarda 
verilen randevular doğrultusunda haftanın belirli günlerinde 
konaklarımızda bulunan, temizliği ve hijyenik koşulları sağ-
lanmış olan duşlarda banyo hizmeti almaları sağlanmaktadır.

Mekânsızlara ise Kasımpaşa Büyük Hamamdan hizmet alımı 
yapılarak duş ihtiyaçları buradan karşılanmaktadır.

Duş hizmeti kapsamında 2015 yılında Tophane, Dolapdere 
ve Hacıahmet semt konaklarında toplam 91 aileden 245 kişi-
ye aylık banyo hizmeti verilmiştir.

AŞ EVİ VE SICAK YEMEK
Bulunduğu bölgeye en yakın semt konağına müracaat eden 
vatandaşlarımızın sosyal incelemeleri yapıldıktan sonra, 
üzerinde fotoğrafları bulunan ve ailede yaşayan kişi sayısı-
nın belirtildiği kartlarla, her gün Belediyemizin yemekhane-
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sinde pişirilen ve hayırsever vatandaşların bağışları ile (adak, 
kurban) desteklenen yemekler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıl-
maktadır. Ayrıca isteyen vatandaşlarımız Semt Konağı içeri-
sinde bulunan yemekhanelerimizde yemeklerini yiyebiliyor, 
isteyen vatandaşlarımız ise aile sayılarına göre yemeklerini 
ekmekleriyle birlikte evlerine götürebiliyorlar. Aş evi ve sıcak 
yemek hizmetimiz Tophane, Dolapdere, Hacıahmet bölgele-
rinde Semt konakları vasıtasıyla, diğer bölgelerde ise gezici 
aşevi aracımız vasıtasıyla belirlenen noktalarda yapılmaktadır.

Aş evi hizmetlerinden 2015 yılında Tophane Semt Kona-
ğı, Dolapdere Semt Konağı, Hacıahmet Semt Konağı ve gezici 
aş evi aracıyla Toplam günlük 2500 kişiye hizmet verilmiştir. 
2016 dan  itibaren yaşlı, engelli, kimsesiz olduğu için gelip 
yemeğini alamayan vatandaşlarımızın evlerine sıcak yemek 
hizmeti verilecektir.

ENGELLİ HİZMETLERİ
Müdürlüğümüz bünyesinde engelliler bürosu 2006 yılında 
kurulmuştur. Kurulduğu ilk günden bu yana Sosyal Beledi-
yeciliğin bir gereği olan dezavantajlı kesimler kapsamında 
yer alan kitlelerin sosyal hayata adaptasyonunun sağlanma-
sı amacıyla çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Müdürlüğümüz 
merkez binasında faaliyetini sürdüren Engelliler Bürosu, 
Semt Konağı Sosyal Hizmet Bürolarının açılmasıyla vatan-
daşlarımız oturduğu yere en yakın bürodan yardım alabilir 
hale gelmiştir. Belediyemiz adına engellilere yapılan sosyal 
ve medikal yardım çalışmaları, SGK kapsamında tedarik edil-
mesi gereken medikal cihazlarla ilgili koordinasyonun yapıl-
ması,sosyal ve kültürel organizasyonlar Müdürlüğümüzce 
organize edilir. Engellilerimize, çalışmalarının müdürlüğü-
müzce yürütüldüğü gıda ve Semt konağı hizmetlerinde ön-
celik tanınmaktadır. Bunların yanında yardıma muhtaç en-
gellilerimize ihtiyaç duydukları her türlü medikal cihazları ( 
tekerlekli sandalye, işitme cihazı, havalı yatak, hasta alt bezi, 
protez v.s) temin edilmekte, sosyal aktiviteler düzenlenmek-
te, önemli gün ve haftalarda STK’larla işbirliği sağlanarak çe-
şitli programlar yapılmaktadır.

Son yıllarda engellilere yapılan yardımlar ve verilen hiz-
metlerde oldukça artış olmuş, engellilere yeni haklar tanın-
mıştır. Engelliler büromuzda aynı zamanda engelli yakınla-
rına Sosyal gelişmeler ve kazanılan haklar konusunda bilgi 
verilip, ilgili kurumlara yönlendirilmekte, zaten zor olan ha-
yatları kolaylaştırılmaya çalışılmaktadır. Engellilerle ilgili tüm 
hizmetlerimiz Müdürlüğümüz merkezi ve Semt Konakların-
da bulunan sosyal hizmet büroları göz önünde tutularak en 
yakın noktadan verilmektedir.

Bu kapsamda ilçemizdeki engellilerin tespiti yapılmış ve 



SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

178

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Beyoğlu Belediyesi

engelliler büromuza kayıtlı 2015 yılı sonunda 2935 engelli 
vatandaşımız bulunmaktadır. Ayrıca Engelli bilgileri, onların 
talepleri ve durumlarıyla ilgili bölgemizdeki kayıtlar revize 
edilmekte tüm engellilerimiz ziyaret edilmektedir.

ENGELLİLERE VERİLEN YARDIMLAR
İlçemizde yaşayan engellilerimize yardımcı olmak, içinde 
bulundukları zor durumu bir nebze olsun kolaylaştırmak 
adına bürolarımıza yapılan müracaatlar doğrultusunda, en-
gelli raporları baz alınarak yine tespit çalışmaları yapıldıktan 
sonra engelli vatandaşlarımıza çeşitli yardımlar yapılmakta-
dır. Bunlara kısaca değinecek olursak; bu güne kadar bürola-
rımıza müracaatta bulunan engellilerin talepleri mümkün ol-
duğunca karşılanmaya çalışılmış, kişiye özel olması gereken 
cihazlar ise uzman firmalarla görüşülerek yapılan provalar 
sonrasında, hazırlattırılarak sahiplerine ulaştırılmaktadır.

2015 yılında müdürlüğümüze yapılan engelli malzemesi 
talepleri çerçevesinde gerekli çalışma yapılmış olup mağdu-
riyeti tespit edilmiş 5 engelliye hasta karyolası, 10 engelli va-
tandaşımıza tekerli sandalye, 1 engelli vatandaşımıza nebili-
zatör, 1 engelli vatandaşımıza tansiyon aleti temin edilmiştir.

İlçemiz dahilinde bulunan engellilerimize yapılan medi-
kal yardımların yanı sıra engellilerimizin hayatlarını kolaylaş-
tıracak, 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 bit-
tikten sonra ise evlerine bırakılmaktadır. Ayrıca süreğen en-
gellilerimizin, evlerinden alınıp Nişantaşı diyaliz merkezine 
gidip gelebilmeleri için servis tahsis edilmiştir. Diyaliz hasta 
servislerimiz haftanın 6 günü, bayram ve resmi tatil günle-
rinde de görev yapmaktadır. Bunların dışında günlük yaşam 
içerisinde engelli ve yatalak hastaların bir noktaya ulaşımı-
nın sağlanması gerektiğinde Müdürlüğümüz bünyesinde 
görev yapan asansörlü engelli aracı devreye girer. Aracımız 
engellilerimizi evlerinden alarak gideceği hastaneye servis 
yapabilmekte ve araçta bulunan asansör sayesinde tekerlekli 
sandalyeye bağlı hastalar kolaylıkla taşınabilmektedir. 

Bu kapsamda 2015 yılında 18 kişiye diyaliz servisi, 50 engelli 
öğrenciye okul servisi hizmeti verilmiştir.

İlçemiz dahilinde ikamet eden engelli vatandaşlarımızın ha-
yata adaptasyonunun sağlanması amacıyla çeşitli etkinlikler 
düzenlemekteyiz. Her yıl yaz aylarında engelli çocuklarımız 
için yaz okulu, Kefken Yaz Kampı, piknik organizasyonu 
ve Engelliler için kabul edilen özel gün ve haftalarda, sivil 
toplum kuruluşları ile ortak gerçekleştirdiğimiz etkinlikler, 
yaptığımız programlar arasında yer almaktadır. Engellilerin 
engelsizleştirilmesi anlamında en büyük örneklerin verildiği 
bu günlerde onların da yapabilecekleri birçok şey olduğunu 
görüyoruz.

KEFKEN ENGELLİ YAZ KAMPI
Engelliler Büromuza kayıtlı engellilerimiz için yaz dönemin-
de doğa ile denizin buluştuğu Kefken Çevre ve Yaz Kampında 
1 haftalık bir tatil programı yapılmaktadır. Yapılan program-
da kamp, engelli ve yakınlarına tahsis edilip, engellilerimize 
yönelik çeşitli aktiviteler düzenlenmektedir. Bir engellinin 
bakımının ne derece zor olduğuna, çok büyük sabır ve fe-
dakârlık gerektirdiğine uzaktan da olsa şahit olmaktayız. İşte 
bu noktada gerek engellilere gerekse ailelerine destek olmak, 
onların sorunlarını paylaşmak bizlere düşüyor. Kendi imkân-
larıyla bulundukları çevreden ayrılamayan, evlerine hapsol-
muş engellilerimiz ve onlara süresinin belirlenemediği hayat 
denen bir zaman diliminde bakmakla yükümlü olan aileleri 
için Kefken’ de geçirilen tatil çok büyük moral anlamına geli-
yor. Elimizden geldiğince yanlarında olduğumuza inandığı-
mız engellilerin yüzlerindeki ufak bir tebessüm ise en büyük 
ödülümüz. Bu kapsamda 2015 yılında 2ayrı organizasyon 
olarak 347 engellimize hizmet verilmiştir.
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EVDE BAKIM VE TEMİZLİK HİZMETLERİ
Yaşlılık, hayatın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Yaşlılarımız ise 
geçmiş ile günümüz arasında köprü kuran, gelenek ve göre-
neklerimizi, kültürümüzü, milli ve manevi değerlerimizi ya-
rınlara taşımamızı sağlayan en değerli hazinemizdir.

Belediyemiz sosyal belediyecilik anlayışıyla yola çıktığı faa-
liyetlerine bir yenisini daha ekleyerek 60 yaş ve üzeri yalnız 
yaşayan ve ilgilenecek kimsesi olmayan, engelli veya hasta-
lığı sebebiyle kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan va-
tandaşlarımız için bir ekip kurmuştur. Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğünce organize edilen Evde Bakım ve Temizlik Hiz-
metleri ekibi, daha önce saha ekiplerinin belirlediği haneleri 
ziyaret ederek, ev temizliğini ve öz bakım ihtiyaçlarını karşı-
lamaktadır. İki temizlik personeli ve berber tarafından veri-
len hizmette; ev temizliği yapılırken yaşlılarımızın saç/sakal 
tıraşları ve tırnak bakımları da titizlikle yapılmaktadır. Bu 
hizmet verilirken ihtiyaç duyulan tüm malzemeler Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğü’ nce karşılanıyor. 2016 yılında yaşlı-
larımızı ziyaretlerimizde bir doktor ve hemşire bulunması ve 
muayenelerin yapılması planlanmaktadır.

2015 yılında 289 yaşlımızın rutin ev temizlikleri ve öz bakımla-
rı 15 günlük periyotlarla düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. 

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KUTLAMALARI
İlçemiz dahilinde ikamet eden engellilerimiz için 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü münasebetiyle gerçekleştirdiğimizi 
organizasyonumuza Görme Engelli ressam Eşref ARMAĞAN 
katılmıştır.  Program öncesi gerçekleşen kokteylin ardından 
Ressamımızın söyleşi ve çizim çalışmasıyla son bulan progra-
mımızın oldukça verimli ve eğlenceli geçtiği gözlemlenmiştir. 

Dünya Engelliler Günü Programı Beyoğlu Gençlik Merkezin-
de gerçekleşmiş olup 200 engelli ve yakını katılım sağlamıştır.

15 Mayıs 2015 tarihinde Beyoğlu Rehberlik Araştırma Mer-
kezi ile birlikte organize edilen “Engelsiz Sahne” programı 
düzenlenmiş 500 engelli vatandaşımız ve aileleri katılmıştır. 

26 Mayıs 2015 tarihinde Mehmet  Oyal Engelliler Okulu öğ-
rencileri ve aileleri günübirlik Kefken Çevre Kampına götü-
rülüp getirilmiştir.

17 Mayıs 2015 tarihinde Halıcıoğlu İşitme Engelliler Okulu 
öğrenceleri ve velileri günübirlik Kefken Çevre ve Yaz Kam-
pına günübirlik götürülüp getirilmiştir.

28 Mayıs da İlçemizdeki okulların özel eğitim sınıfları öğren-
cileri ve velileri günü birlik Kefken ve Çevre Yaz Kampına gü-
nübirlik götürülüp getirilmiştir. 

ERİŞEBİLİRLİK
17.05.2015 tarihinde erişebilirlikle ilgili komisyon oluşturul-
muştur. Komisyon olarak yapılan ilk toplantıda erişebilirlik 
izlem ve denetleme yönetmeliği üzerinden görüşmeler ya-
pılmıştır. Belediyemizin tüm binalarıyla ilgili etüt çalışmaları 
yapılmış ve bununla ilgili sunum hazırlanmıştır. Ayrıca İBB 
Engelliler Müdürlüğü tarafından bölgemizdeki kamu kuru-
luşlarını geniş kapsamlı erişebilirlikle ilgili seminer verilmiştir. 
İlgili müdürlüklere yazı gönderilerek projeler ihale sürecinde 
hazırlanan şartnamelere işin konusu ve yönetmelikte belir-
tilen standartlar dikkate alınarak herkesin erişimine uygun 
plan ve projelerin hazırlanması konusunda bilgilendirilmiştir.



SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

180

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Beyoğlu Belediyesi
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Geleneksel Sünnet Organizasyonu
Özellikle yardıma muhtaç kesimin belki kendi imkânlarıyla 
gerçekleştiremeyeceği konularda Sosyal Belediyeciliğin ge-
reği olarak vatandaşlarımızın yanında olma gayretindeyiz. 
Bu doğrultuda yaptığımız programlarımızdan Geleneksel 
22.Sünnet Şöleni Organizasyonu kapsamında vatandaşları-
mızın müracaatları doğrultusunda, sünnet olacak çocukla-
rımıza pantolon, gömlek, çorap, ayakkabı, asa, papyon, ma-
şallah, şapka ve pelerinden oluşan sünnet seti Haziran 2015 
tarihinde teslim edilmiş ve 2 Haziran’da Kızılay Meydanında 
sünnet çocuklarımız ve ailelerinin de katıldığı neşeli anların 
yaşandığı şölen organizasyonu sonrasında, çocuklarımızın 
cerrahi işlem kartları dağıtılmış olup; cerrahi işlemleri hasta-
ne ortamında steril bir şekilde yapılmıştır.

2015 yılında sünnet organizasyonumuz çerçevesinde 391 ço-
cuğumuzun kaydı alınıp işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Beyoğlu Kültür Gezileri
Beyoğlu’nda ikamet eden ve öğrenim gören ilköğretim ve 
lise çağındaki öğrencilerimize  düzenli olarak tarihi ve kül-
türel mekanlarımızı tanıtmak adına kültür gezileri gerçek-
leşmektedir. Panorama 1453 ,Galata Mevlevihanesi , Tür Vak 
Müzesi, Aynalıkavak Kasrı gibi ilçemizin değerli eserlerini 
sorumlu öğretmen eşliğinde gezdikten sonra, aynı gün öğle 
yemeğini belediyemiz yemekhanesinde  yiyip, sayın baş-
kanımızla mecliste tanışma fırsatı bulduktan sonra tekrar 
okullarına bırakılmaktadır. Ayrıca hafta sonları da dernek ve 
sivil toplum örgütlerinin talepleri doğrultusunda benzer gezi 
organizasyonu tertip edilmektedir. 
2015 yılında toplam 10.000 öğrencimiz Beyoğlu Kültür Gezi-
si organizasyonumuza katılmıştır.

Gezi Organizasyonları
Bölgemizde faaliyette bulunan STK’lar, dernekler, kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ve mahallerden gelen istekler doğ-

rultusunda araç temin edilmektedir. 2015 yılında 12.000-kişi 
bu faaliyetimizden yararlanmıştır. 

Muhtaç Er Ailesine Yardım
Muhtaç er annesi veya eşinin başvuruları alınıp, Askerlik Şu-
besi Bşk, Muhtarlık ve Soybis incelemesi yapıldıktan sonra 
karara bağlanmak üzere Belediye Encümenine gönderil-
mektedir. 2015 yılında 302 başvuru alınmış olup, Belediye 
Encümeninin verdiği karar doğrultusunda 208 başvuru için 
ise maaş bağlanmasına karar verilmiş ve ilgililerine yazılı ve 
sözlü bilgi verilerek gölge dosyaları alındıktan sonra maaş 
bağlanmak üzere Mali İşler Müdürlüğüne gönderilmiştir.
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Tabi Afet Ve Yangın Yardımı
Bölgemizde meydana gelen Tabi Afet ve Yangınlarda mağ-
dur olan vatandaşlarımızın başvuruları alınıp olayda zarar 
gören yerin tespiti Sosyal İnceleme ekibimizce yapıldıktan 
sonra dosya Beyoğlu Belediyesi Encümene gönderilmekte-
dir. 2015 yılında 30 adet mağdur vatandaşımıza yardım edil-
miştir. 
                                            
Psikolojik Danışmanlık
Belediyemiz sınırları içinde yaşayan psikolojik açıdan bir da-
nışana ihtiyaç duyan, ergenlik çağında yardıma ihtiyaç olan 
gençlere, ailevi problemlerini aşmada sorun yaşayan vatan-
daşlarımıza psikolog tarafından yardımcı olunmaktadır. Ayrıca 
Sosyal İnceleme ekibimiz tarafından saha araştırması yapılırken 
psikolojik açıdan danışma ihtiyacı olduğuna inanılan vatandaş-
larımızla evlerinde ön görüşme yapıldıktan sonra Sosyal İşler 
Müdürlüğümüzde psikolojik destek verilmektedir. 15 günde bir 
seans şeklinde verilen psikolojik danışma hizmeti ilçemizde ya-
şan vatandaşlarımız ilgi göstermektedir. 2015 yılında 35 vatan-
daşımıza 278 saat psikolojik danışmanlık hizmeti verilmiştir. 

Evde Bakım Maaş Organizasyonu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü ile 
Belediyemiz arasında imzalanan 31.01.2013 tarih ve 81052506–
621–922284 sayılı işbirliği protokolü gereğince ilçemizde ikamet 
eden yaşlı ve özürlü vatandaşlarımıza evde bakım maaşı ile ilgili 
çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda bugüne kadar Bahçeliev-
ler İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde alınan evde bakım maaşı  
saha araştırmaları müdürlüğümüz ve Hacıahmet Semt Konağı 
ve Tophane Engelliler Biriminden alınmaktadır. Yapılan başvu-
ru sonrasında dosyası oluşturulmakta ve sosyal incelemeleri 
yapıldıktan sonra dosya tamamlanarak karar almak üzere İl Sos-

yal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmektedir. Bu sayede ilçe-
mizde ikamet eden engellilerin hizmetlere daha kolay ulaşımı 
sağlanmaktadır. 2015 yılında toplam 464 dosya sonuçlandırılıp,  
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

Bölgemizde bugüne kadar yaklaşık 1140 kişi evde bakım maaşı 
almaktadır.

Hoş Geldin Bebek
Beyoğlu Belediyesi sınırları içinde yaşayan vatandaşlarımı-
zın yeni doğan bebeklerine hayırlı olsun demek sevinçlerini 
paylaşmak yeni dünyaya gözünü açan bebeğimizi görmek 
için Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah DEMİRCAN’ın 
da katılımı ile evleri ziyaret edilmektedir.  2015 yılında 20 be-
beğimizi ziyaret edip hediyeler sunulmuştur.

Mikro Kredi
Beyoğlu Belediye Başkanlığı, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ve 
Beyoğlu Sosyal Market Vakfı tarafından ortaklaşa hazırlanan 
ve Beyoğlu ilçesinde ikamet eden yoksul kadınların aileleri-
ne gelir getiren faaliyette bulunabilmeleri için küçük miktar-
da, hiçbir teminat ve kefalet istenmeden güvene dayalı ola-
rak verilen sermaye ile ilgili olarak 2015 yılında 149 bayana 
toplam 170.000,00-TL mikro kredi verilmesi sağlanmıştır.
Müdürlük Kurumsal Çalışmaları ve Tanıtımı

Katılımcılığı, sosyal paylaşımları arttırmak ve İlçemiz 
dahilinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza daha iyi 
hizmetler üretmek maksadıyla müdürlüğümüzün yapmış 
olduğu sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili tanıtım broşürü 
ve filmi hazırlanmıştır. Ayrıca Ramazan ayında ve Kurban 
kampanyasında vatandaşların desteğini almak için broşür-
ler hazırlanmıştır. Aynı zamanda bağışçılarımıza bağışlanan 
ürünlerin ürün çıkış raporları düzenli olarak ulaştırılmakta, 
özel günlerde tebrik mahiyetinde ve davetlerimiz için yine 
bağışçılarımıza tebrik ve davet mektupları gönderilmektedir. 
Aynı zamanda Sosyal Marketin çalışmaları konusunda bilgi 
vermek için katalog hazırlanmış, Semt Konağı Şubelerimiz-
de ve diğer merkezlerimizde dağıtımları yapılmaktadır.

Müdürlüğümüzle ilgili insanların hafızasında kalabilecek 
logo, müdürlük logolu poşet, teşekkür plaketi, araç giydirme-
leri, zarf, cd, antetli kağıt, sosyal market filmi v.b. çalışmalar 
yapılarak malzemelerin tedariki yapılmıştır.

Sosyal Marketle ilgili WEB sitemiz düzenli olarak gün-
cellenmekte, sosyal paylaşım siteleri eklenip faaliyetlerimiz 
daha fazla insana duyurulmaya çalışılmaktadır.


