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SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzce, ilçemiz dahilinde 
ikamet eden sosyal yardım talebinde bulunan vatandaş-

ların 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 Konaklarındaki Sos-
yal Yardım İşleri Şubeleri vasıtasıyla ihtiyaç 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, çocuklara, gençlere ve 
Beyoğlu sakinlerine yönelik organizasyonlar, şölenler gibi 
çeşitli sosyal, kültürel organizasyonlar ve hizmetler sunul-
maktadır.

2004 yılında 5035 sayılı Kanun ile yürürlüğe giren ve 
5393 sayılı Kanuna bağlı olarak hizmet veren gıda banka-
cılığı organizasyonu kapsamında, Belediye Meclisimizin 
verdiği yetkiyle Türk Kızılay İstiklal Şubesi, Beyoğlu Kayma-
kamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Sosyal Market Vakfı ile 
ortak hizmet protokolü imzalanarak örnek bir proje şeklinde 
Sosyal Market uygulaması başlatılmıştır. 2012 yılı içinde de 

Sosyal Market Vakfı kurularak sistemin daha büyük kesime 
hitap etmesi ve bağışçı sayısının arttırılması sağlanmıştır. İh-
tiyaç sahibi vatandaşlarımızın başta gıda olmak üzere giyim 
ve temizlik maddesi ihtiyaçları, verilen elektronik alışveriş 
kartlarındaki limitleriyle giderilmektedir. Ayrıca oluşturulan 
elektronik sistemle, bağış yapan hayırseverlere yaptıkları ba-
ğışların kimlere ulaştırıldığı ile ilgili düzenli raporlar gönde-
rilmektedir. Bu projemiz diğer belediyelerce örnek alınmış 
ve kendi ilçelerinde uygulanmaya başlanmıştır. Bu açıdan 
bakıldığında örnek projemiz bizleri gururlandırmaktadır.   

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği 2015 yı-
lında “İşletme 2023 Zirvesi”nde Belediyemizi Sosyal Market 
uygulamamızla “Sorumlu Şehirler” ödülüne layık görülmüş-
tür. Sosyal Market 03.09.2014 tarihinde “Uluslararası ISO 
22000:2005 Gıda Güvenliği Sertifikası” almıştır.

Sosyal belediyecilik ve yerinden yönetim anlayışı ile böl-
gelerdeki semt konaklarında Sosyal Yardım İşleri Şubeleri-
mizde ikamet eden vatandaşlarımıza aşevi 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 konağından hizmet alabilmektedir.
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letin sağlaması yolunda önemli bir adım atılmıştır.
Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda Sosyal 

Market Vakfı ile ortak hizmet protokolü imzalanmış ve bu 
protokol çerçevesinde Kasımpaşa’da bulunan Sosyal Market 
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 2018 yılı içerinde farklı şehirlerde kurumsal 
firma yetkilileriyle görüşmeler sağlanmıştır. Sosyal Market-
le ilgili web sitemiz düzenli olarak güncellenmekte, sosyal 
paylaşım siteleri eklenip faaliyetlerimiz daha fazla insana 
duyurulmaya çalışılmaktadır. Ayrıca  http://bit.ly/beyoglu-
sosyalmarket2 link adresinden  Sosyal Market 3D olarak iz-
lenebilmektedir.

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 hazırlanıp ve 
bağışçıya ulaştırılmaktadır. Alınan ürünler sisteme girildikten 
sonra ise her ürün için ayrı ayrı barkot çıkarılmaktadır. Böyle-
ce 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 Market-
te ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ihtiyaç durumuna göre de-
recelendirilmiştir. A grubu 1.derecede ihtiyaç sahibi, B grubu 
2. derecede ihtiyaç sahibi, C grubu 3.derecede ihtiyaç sahibi 
olarak tanımlanmıştır. A gurubu kredisini bir ay içerinde kul-
lanabilmekte, B gurubu kredisini 3 ay içerisinde kullanabil-
mekte ve C grubu kredisini 6 ay içerisinde kullanabilmekte-
dir. Yapılan son düzenlemeyle alış veriş kartlarına 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 vatandaşlarımız 
Kasımpaşa da bulunan sosyal market-lojistik depo merke-
zinden alışveriş yapabilmektedirler.

Sosyal Markette 2018 yılı sonuna kadar 4.582 ailenin Sos-
yal Market kartı aktif olmuş, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız 
ihtiyaçlarını marketimizden karşılamıştır.     

Piyale Park İftar Yemeği
Beyoğlu Belediyesi sınırları içinde yaşayan Sosyal Marketi-
mizden kartı olan vatandaşlarımıza Ramazan ayında iftar 
yemeği verilmiştir. Mahalle bazında her gün farklı bir ma-
hallemizdeki vatandaşlarımızın davet edildiği iftarlarıımıza 
Belediye Başkanı Ahmet Misbah DEMİRCAN ve eşleri de ka-
tılmış, ramazan programı eşliğinde oruçlarını açmış, dilek ve 
temennilerini dinlemişlerdir.

Kurban Bağış Kampanyası
Sosyal Market Vakfımız ve Belediyemiz işbirliği kapsamında 
2018 yılında yapmış olduğumuz kurban bağış kampanya-

“Beyoğlu Kültür Gezisi” ile hem çocuklarımıza hem Beyoğ-
lu halkına yaşadığı şehrin tarihi turistik güzellikleri gösteril-
mektedir. Ayrıca bölgemizde bulunan sivil toplum kuruluş-
ları (STK), vakıf ve derneklere ihtiyaçları doğrultusunda araç 
tahsis edilmekte, bölgemizde ikamet eden vatandaşlara ta-
lepleri doğrultusunda çeşitli şehir dışı gezi organizasyonları 
düzenlenmektedir.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) 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 Müdürlüğü ile yapılan proto-
kol gereği bölgemizdeki engelli vatandaşların bakıcı maaşı 
bağlanması için başvuruları neticesinde müracaat dosyası 
saha ekiplerimizce incelenerek neticelendirilmektedir. Uy-
gun bulunanlara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ta-
rafından aylık bağlanmıştır. Aynı zamanda psikolojik destek 
için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile protokol imza-
lanarak engelli vatandaşlarımıza psikolojik olarak da destek 
olunmaya başlanmıştır. 

Bölgemizdeki 60 yaş üstü kimsesiz veya engelli olan, ev 
temizliğini kendisi yapamayan vatandaşlarımızın ev temiz-
liği ve kişisel öz bakımı ekiplerimiz tarafından periyodik ola-
rak yapılmaktadır. 

Engelliler Şefliğimizde ilçemizde yaşayan engelli birey-
lerin tespiti, diyaliz hastaların gidiş-gelişlerinin sağlanması, 
eğitim faaliyetlerinin organizasyonu, gereksinim duydukları 
akülü araba, hasta yatağı, işitme cihazı v.b gibi sağlanması, 
Kefken Yaz Çevre Kampı’na götürülüp getirilmesi, temsili as-
kerlik gibi organizasyonların koordinasyonu sağlanmaktadır. 

İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza hakları ko-
nusunda eğitici, bilgilendirici seminerler düzenlenerek yasal 
hakları konusunda bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarımız-
da devam etmektedir. 

Taziye Hizmetleri ile İlçemizde vefat eden vatandaşla-
rımızın ailesinin yakınlarının acıları paylaşılmayı, acılı gün-
lerinde işlerini kolaylaştırmak amaçlanmıştır. Vefat edenin 
yakınlarını defin için bölge içi veya bölge dışına araç tahsis 
edilmekte, defin edildikten sonra tekrar geri getirilmektedir. 
Defin akşamı taziye evine gelen misafirlere yemek ikramın-
da bulunulmakta, Kur’an-ı Kerim tilaveti okunmaktadır. Ce-
naze evine Belediye Başkanı Ahmet Misbah DEMİRCAN’ın 
taziyeleri iletilmektedir. 

Sosyal Yardım Başvuruları ve Yapılan Sosyal İncelemeler
İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sosyal yardım başvuruları 
mahalle muhtarlıkları tarafından muhtarlık paylaşım servi-
sine, Belediyemiz 444 0 160 numaralı iletişim servisine, en 
yakın semt konağına ve müdürlük sosyal yardım bürosuna 

iletilmekte, yapılan talepler Akıllı Kent Otomasyon Sistemi 
(AKOS) sosyal yardım programına otomatik olarak eklen-
mekte ve sosyal inceleme ekibimizdeki tabletlere atama 
yapılmaktadır. Tabletlere yapılan atamadan sonra yardıma 
muhtaç vatandaşlarımız, sosyal yardım saha ekipleri tara-
fından tek tek evlerinde ziyaret edilerek sosyal incelemeleri 
yapılmaktadır. Sosyal incelemede o hanenin genel ihtiyacı 
belirlenmekte; mutfağı olmayanlara sıcak yemek, banyosu 
olmayanlara banyo hizmeti, engellisi olanlara evde bakım 
maaşı, yaşlı veya engelli fakat kimsesi olmayan vatandaşla-
rımızın evde bakım öz temizlik, eşya ihtiyacı olanlara eşya 
yardımı gibi hizmetlerimizden yararlanmasına yönelik ça-
lışmalar yürütülmektedir. Alınan bilgilerin mahallede yaşa-
yanlardan sorgulanmasıyla kontrolü sağlanmaktadır. “Sos-
yal Kart”a ihtiyacı olan ailelerin nüfusu, öğrenci sayısı, varsa 
engelli bilgileri, gelir ve gider durumu bilgileri alınmaktadır. 
Bu bilgiler sosyal yardım programına aktarıldığında sistem 
otomatik olarak ihtiyaç durumuna göre seviyelendirme 
yapmaktadır. Değerlendirme kurulu kararı ile hangi periyot 
yardım alması kararlaştırılmaktadır. Bu seviyelendirme ile 
hangi yardımların hangi periyotlarla verileceği belli olur ve 
büro personelimiz müracaata dair bir dosya oluşturulmakta 
bu dosyada araştırma formu ve gereken resmi evraklar bu-
lunmaktadır. Büro personelimizin ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rımızı arayarak ya da toplu sms ile bilgilendirmesinden son-
ra ihtiyaç sahiplerinin kartlarını teslim almasıyla onay süreci 
sona ermektedir. Ancak var olan durum bilgilerini güncel 
tutabilmek herkese ihtiyacı doğrultusunda yardım yapabil-
mek için tespitlerimiz en az yılda bir kez tekrarlanmaktadır. 
Bu kapsamda 2018 yılında 6.703 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 düzen-
li ve sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasını sağlayan kurumdur. 
5179, 5035, 5393 sayılı Yasalar ve 251 numaralı Gelirler Vergi-
si Tebliği doğrultusunda ihtiyaç fazlası gıda, giyim, temizlik, 
yakacak malzemelerinin yoksul vatandaşlara dağıtılmasını 
sağlayacak olan gıda bankası, 5179 sayılı Kanunun 3. mad-
desinde “Bağışlanan üretim fazlası, paketleme veya kodlama 
hatası sebebiyle piyasaya sürülememiş, sağlığa uygun her 
türlü gıdayı tedarik eden, uygun şartlarda depolayan ve bu 
ürünleri doğrudan veya değişik yardım kuruluşları vasıta-
sıyla fakirlere ve doğal afetlerden etkilenenlere ulaştıran ve 
kâr amacı gütmeyen dernek ve vakıfların oluşturduğu orga-
nizasyonlar” olarak tanımlanmıştır.

Gıda bankacılığı sisteminde, gerçek ve tüzel kişiler ara-
sında köprü vazifesi görerek israfın önlenmesi hususunda 
toplumsal şuurun oluşmasına katkıda bulunarak sosyal ada-
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Suriyeli Misafirlere Yapılan Yardımlar
İlçemizde ikamet kaydı olan Suriyeli aileler sosyal yardım 
bürolarımıza gelerek müracaat etmektedirler. Sosyal incele-
meleri yapılan Suriyeli misafirlerimizden uygun görülenlere 
sosyal market kartı verilmektedir. 2018 yılında 501 Suriyeli 
aileye sosyal kartımız teslim edilmiştir.

Ayrıca “Kış Üşütür Sosyal Market Isıtır” sloganıyla Genç-
lik Merkezimizde düzenlemiş olduğumuz programla ilçe-
mizde eğitim gören Suriyeli öğrencilerimize okul çantası ve 
kıyafet yardımı yapılmıştır. 

Çamaşır Yardımı
Dolapdere,  Tophane ve Hacıahmet bölgelerinde evinde 
şebeke suyu bağlantısı ve çamaşır makinesi olmayan va-
tandaşlarımıza çamaşırlarının yıkanmasında yardım sağ-
lanmaktadır. İkamet ettiği yere en yakın semt konağına 
başvuran vatandaşlarımızın sosyal yardım saha ekiplerince 
tespitleri yapıldıktan sonra bu hizmeti alması uygun görü-
lenlere kartları verilerek, haftanın belli günlerinde bu hizme-
ti alabilmektedirler. Semt konaklarına kirli kıyafetlerini bıra-
kan vatandaşlarımızın çamaşırları yıkanıp, kurutulduktan 
sonra poşetlenip kendilerine teslim edilmektedir.

Çamaşır yıkama hizmeti kapsamında 2018 yılında yar-
dıma muhtaç ailelere Tophane, Hacıahmet, Dolapdere Semt 
Konakları’nda toplam 94 aileden 267 kişiye çamaşır yıkama 
hizmeti verilmiştir.

Banyo Yardımı
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 banyo yardımı hizmeti verilmektedir.

Bu anlamda yaşadığı veya bulunduğu yere en yakın 
semt konağına müracaat eden vatandaşların sosyal yardım 
saha ekiplerince gerekli araştırmaları yapıldıktan sonra bu 
hizmetten faydalanmaları için duş kartları verilmektedir. 
Kartlarda verilen randevular doğrultusunda haftanın belirli 
günlerinde konaklarımızda bulunan, temizliği ve hijyenik 
koşulları sağlanmış olan duşlarda banyo hizmeti almaları 
sağlanmaktadır.

Bimekanlara Kasımpaşa Büyük Hamam’dan hizmet alı-
mı yapılarak duş ihtiyaçları buradan karşılanmaktadır.

Hamam hizmeti kapsamında 2018 yılında mekansızlara 
Kasımpaşa Hamamı’nda 359 defa hizmet verilmiştir. Topha-
ne, Dolapdere ve Hacıahmet Semt Konakları’nda toplam 132 
kişiye haftalık banyo hizmeti verilmiştir.

Aşevi ve Sıcak 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 yemekha-
nesinde pişirilen ve hayırsever vatandaşların bağışları ile 
(adak, kurban) desteklenen yemekler ihtiyaç sahibi ailelere 
dağıtılmaktadır. Ayrıca isteyen vatandaşlarımız semt kona-
ğı içerisinde bulunan yemekhanelerimizde yemeklerini yi-
yebilmekte, isteyen vatandaşlarımız ise aile sayılarına göre 
yemeklerini ekmekleriyle birlikte evlerine götürebilmekte-
dir. Aşevi ve sıcak yemek hizmetimiz Tophane, Dolapdere, 
Hacıahmet bölgelerinde semt konakları vasıtasıyla, diğer 
bölgelerde ise gezici aşevi aracımız vasıtasıyla belirlenen 
noktalarda yapılmaktadır.

sında yapılan bağışlar neticesinde 17 ton et vatandaşlarımıza 
ulaştırmak üzere Lojistik Destek Merkezinde bulunan soğuk 
hava depomuzda muhafaza edilmektedir. Muhafaza edilen 
kurban etleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her ay yaklaşık 
2 ton et en sağlıklı şekilde ulaştırılmaktadır. Bağış yapan ha-
yırsever vatandaşlarımıza mesaj çekilerek yaptıkları bağışın 
kime ne zaman ulaştığı haber verilmektedir. 

Kömür Yardımı
İlçemiz dahilinde ikamet soba kullanan fakat mağdur ol-
dukları için kömür alamayan kışın zor şartlarıyla mücadele 
eden vatandaşlarımıza biraz olsun yardımcı olabilmek ama-
cıyla kömür dağıtımı yapılmıştır. Müdürlüğümüze başvuran 
vatandaşlarımızın sosyal incelemeleri yapıldıktan sonra 
değerlendirme kurulu kararı ile onaylanan ihtiyaç sahibi va-
tandaşlarımıza 2018 yılında 35 haneye 435 adet torba kömür 
dağıtılmıştır.

Eğitim Yardımları
2018 yılı eğitim ve öğretim yılında ilçemizdeki başta yetim 
öksüz öğrencilerimiz olmak üzere bölgemizde ihtiyaç sahibi 
çocuklarımızın eğitim ve öğretimde ihtiyacı olan okul kıya-
feti, kırtasiye malzemesi, okul çantası v.b eğitim araç ve ge-
reçleri Sosyal Market Vakfı işbirliği protokolü çerçevesinde 
Müdürlüğümüz tarafından temin edilmiştir.

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 etmiştir. Ayrıca sosyal market kartı olan vatandaşla-
rımız kartındaki alışveriş limitinin bir kısmını eğitim dönemi 
başında oluşturduğumuz ilçemizdeki tüm okulların kıyafet-
leri ve kırtasiye ürünlerinin bulunduğu okul ihtiyaçları re-
yonlarından seçip beğenerek tedarik edebilmiştir.

Beyoğlu’nda eğitim gören ihtiyaç sahibi ailelerin çocuk-
larının sağlıklı beslenebilmesi için hayata geçirilen projede 
özel bir beslenme çantası konsepti oluşturulmuştur. Sand-
viç, meyve suyu ve gofretten oluşan beslenme çantaları 
Sosyal Market’ten yardım alan ihtiyaç sahibi ailelerin sıkın-
tılarını gidermiştir. Aynı zamanda çocuklarımıza düzenli ve 
sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılmış, Beyoğlu Beledi-
yesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ilk kez ha-
yata geçirilen projede dar gelirli ailelere günlük gıda desteği 
sağlanmıştır.

2018 Eğitim yardımları çerçevesinde ilkokul ve lise oku-
yan öğrencilerimize 14 adet okul kıyafeti, 6.500 beslenme 
çantası, 1.375 öğrencimize sosyal market vakfımızdan kırta-
siye malzemesi desteği sağlanmış olup ayrıca 300 Suriyeli 
öğrenciye yardım yapılmıştır. 
 
Burs Yardımı
Lc Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş.   ile Sosyal 
Market Vakfı’nın imzaladığı protokol gereği Beyoğlu ilçesin-
de yaşayan yetim ve öksüz 43 ilköğretim çocuğumuza eği-
timlerine devam edebilmeleri için burs verilmiştir.
           
Ev Eşyası Yardımı 
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 veril-
mektedir. Bürolarımıza ulaşan telefonlar neticesinde beyaz 
eşyadan, mobilyaya, mutfak gereçlerinden, yatak yorgana 
kadar her türlü bağış tarih verilerek yerlerinden tutanak kar-
şılığında teslim alınmıştır. Hayırsever vatandaşlarımızdan 
gelen eşya bağışları, sel, yangın veya diğer tabii afete maruz 
kalmış 37 ailenin ihtiyaçlarına göre sosyal yardım ekipleri-
mizce tutanak karşılığında teslim edilmiştir. 
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İlçemiz dahilinde bulunan engellilerimize yapılan medi-

kal yardımların yanı sıra engellilerimizin hayatlarını kolay-
laştıracak, gerektiğinde hastaneye v.b yere tekerlekli sandal-
ye 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 ulaşımının 
sağlanması gerektiğinde Müdürlüğümüz bünyesinde görev 
yapan asansörlü engelli aracı devreye sokulmaktadır. Aracı-
mız engellilerimizi evlerinden alarak gideceği hastaneye ser-
vis yapabilmekte ve araçta bulunan asansör sayesinde teker-
lekli sandalyeye bağlı hastalar kolaylıkla taşınabilmektedir. 

Bu kapsamda 2018 yılında 16 kişiye diyaliz servisi, 16 en-
gelli öğrenciye okul servisi, 350 engelli vatandaşımıza asan-
sörlü aracımız ile evlerinden alınıp tedavi görmüş oldukları 

hastaneye, spor merkezlerine ve rehabilitasyon merkezileri-
ne gidip gelmeleri için ulaşım hizmeti imkanı sağlanmıştır. 

İlçemiz dahilinde ikamet eden engelli vatandaşlarımızın 
hayata adaptasyonunun sağlanması amacıyla çeşitli etkin-
likler düzenlemektedir. Her yıl yaz aylarında engelli çocukla-
rımız için yaz okulu, Kefken Yaz Kampı, piknik organizasyo-
nu 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 
görülmektedir. 

14 Mayıs 2018 tarihinde Emek Sinemasında Türkiye 
Omurilik Felçlileri Derneği ile birlikte organize edilen “Rüya-
lar ve Maskeler” adlı tiyatro etkinliğine engelli vatandaşları-
mızın refakatçileriyle beraber katılmaları sağlanmıştır. 

11 Mayıs 2018 tarihinde Hasdal Askeri Kışla’da yapılan 
temsili askerlik törenine 3 engelli ve 19 refakatçilerinin katı-
lımı sağlanmıştır.

Taksimde Engelli Vatandaşlarımız Akülü Araçları 
İçin Sarj  İstasyonu Açılışı
Engelli vatandaşlarımızdan akülü araç kullananların hayat-
larını kolaylaştırmak, toplum içine daha etkin katılımlarını 
sağlamak düşüncesiyle CLK Boğaziçi Elektrik firması işbirliği 
ile Taksim Meydanı’nda akülü araç şarj istasyonu kurulmuş-
tur. İlçemizde veya ilçe dışından gelen engelli vatandaşların 
bölgemizde daha fazla zaman ayırması sağlanmıştır. Büyük 
bir çoşkuyla karşılanan şarj istasyonunun açılışına İlçemiz-
deki engelli vatandaşlarımız ve onların yakınları katılmıştır. 

Kefken Engelli Yaz Kampı
Engelliler Büromuza kayıtlı engellilerimiz için yaz dönemin-
de doğa ile denizin buluştuğu Kefken Çevre ve Yaz Kampında 
1 haftalık bir tatil programı yapılmaktadır. Yapılan programda 
kamp, engelli ve yakınlarına tahsis edilip, engellilerimize yö-
nelik çeşitli aktiviteler düzenlenmektedir. Bir engellinin ba-
kımının ne derece zor olduğuna, çok büyük sabır ve fedakâr-

Aşevi hizmetlerinden 2018 yılında Tophane Semt Kona-
ğı, Dolapdere Semt Konağı, Hacıahmet Semt Konağı ve gezi-
ci aşevi aracıyla toplam günlük 1.692 kişiye hizmet verilmiş-
tir. 2018 yılından itibaren yaşlı, engelli, kimsesiz olduğu için 
gelip yemeğini alamayan vatandaşlarımızın evlerine sıcak 
yemek hizmeti verilmiştir.

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. Engelliler Büro-
muz Büyükşehir Belediyesi Engelliler Merkezinin içinde faa-
liyet göstermekte olup, koordineli bir şekilde çalışmalarımız 
devam etmektedir. Belediyemiz adına engellilere yapılan 
sosyal ve medikal yardım çalışmaları, SGK kapsamında te-
darik edilmesi gereken medikal cihazlarla ilgili koordinasyo-
nun yapılması, sosyal ve kültürel organizasyonlar Müdür-
lüğümüzce organize edilmektedir. Engellilerimize gıda ve 
semt konağı hizmetlerinde öncelik tanınmaktadır. Bunların 
yanında yardıma muhtaç engellilerimize ihtiyaç duydukları 
her türlü medikal cihazları (tekerlekli sandalye, işitme cihazı, 
havalı yatak,  protez v.s) temin edilmekte, sosyal aktiviteler 
düzenlenmekte, önemli gün ve haftalarda STK’larla işbirliği 
sağlanarak çeşitli programlar yapılmaktadır.

Son yıllarda engellilere yapılan yardımlar ve verilen 
hizmetlerde oldukça artış olmuş, engellilere yeni haklar ta-
nınmıştır. Engelliler büromuzda aynı zamanda engelli ya-
kınlarına sosyal gelişmeler ve kazanılan haklar konusunda 
bilgi verilip, ilgili kurumlara yönlendirilmekte, zaten zor olan 
hayatları kolaylaştırılmaya çalışılmaktadır. Engellilerle ilgili 
tüm hizmetlerimiz Müdürlüğümüz merkezi ve semt konak-
larında bulunan sosyal hizmet büroları ile en yakın nokta-
dan verilmektedir.

Bu kapsamda ilçemizdeki engellilerin tespiti yapılmış ve 
engelliler büromuza kayıtlı 2018 yılı sonunda 2.856 engelli 
vatandaşımız bulunmaktadır. Ayrıca engelli bilgileri, onların 
talepleri ve durumlarıyla ilgili bölgemizdeki kayıtlar revize 

edilmekte tüm engellilerimiz ziyaret edilmektedir.

Engellilere Yapılan Yardımlar
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 büro-
larımıza müracaatta bulunan engellilerin talepleri mümkün 
olduğunca karşılanmaya çalışılmış, kişiye özel olması gere-
ken cihazlar ise uzman firmalarla görüşülerek yapılan prova-
lar sonrasında, hazırlattırılarak sahiplerine ulaştırılmaktadır.

2018 yılında Müdürlüğümüze yapılan engelli malzemesi ta-
lepleri çerçevesinde gerekli çalışma yapılmış olup, SGK’nın 
fark istediği durumlarda ödeme yapacak gücü olmayan en-
gelli vatandaşlarımıza mediacal ihtiyaçları bize bağış yapan 
vatandaşlarımız sayesinde giderilmeye çalışılmaktadır. Mağ-
duriyeti tespit edilmiş olan engelli vatandaşlarımızdan 13 
tanesine tekerlekli sandalye,  15 adet akülü araç, 1 adet nebi-
lizatör, 1 adet puset, 8 adet hasta karyolası, 1 adet 3 tekerlekli 
bisiklet, 2 çift koltuk değneği temin edilmiştir.
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lık gerektirdiğine uzaktan da olsa şahit olunmaktadır. İşte bu 
noktada gerek engellilere gerekse ailelerine destek olmak, 
onların sorunlarını paylaşmak bizlere düşmektedir. Kendi 
imkânlarıyla bulundukları çevreden ayrılamayan, evlerine 
hapsolmuş engellilerimiz ve onlara süresinin belirlenemedi-
ği hayat denen bir zaman diliminde bakmakla yükümlü olan 
aileleri için Kefken’ de geçirilen tatil çok büyük moral anlamı-
na gelmektedir. Elimizden geldiğince yanlarında olduğumu-
za inandığımız engellilerin yüzlerindeki ufak bir tebessüm 
ise en büyük ödülümüz olmaktadır. 25-29 Mayıs 2018 tarih-
leri arasında 70 engellimiz ve 250 refakatçileri olmak üzere 
toplam 320 kişi misafir edilmiştir. 
                          
Evde Bakım ve Temizlik Hizmetleri
Yaşlılık, hayatın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Yaşlılarımız ise 
geçmiş ile günümüz arasında köprü kuran, gelenek ve gö-
reneklerimizi, kültürümüzü, milli ve manevi değerlerimizi 
yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli hazinemizdir.

Beyoğlu Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yola 

çıktığı faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek 60 yaş ve 
üzeri yalnız yaşayan ve ilgilenecek kimsesi olmayan, engel-
li veya hastalığı sebebiyle kendi ihtiyaçlarını karşılamakta 
zorlanan vatandaşlarımız için bir ekip kurmuştur. Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğünce organize edilen evde bakım 
ve temizlik hizmetleri ekibi, daha önce saha ekiplerinin be-
lirlediği haneleri ziyaret ederek, ev temizliğini ve öz bakım 
ihtiyaçlarını karşılamaktadır. İki temizlik personeli ve berber 
tarafından verilen hizmette; ev temizliği yapılırken yaşlıları-
mızın saç/sakal tıraşları ve tırnak bakımları da titizlikle yapıl-
maktadır. Bu hizmet verilirken ihtiyaç duyulan tüm malze-
meler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ nce karşılanmaktadır. 
2018 yılında 277 kez yaşlılarımızın ev temizlikleri yapılmış 
ve 15 günlük periyotlarla düzenli olarak öz bakımları gerçek-
leştirilmiştir. 

SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER 
Geleneksel Sünnet Organizasyonu
Özellikle yardıma muhtaç kesimin belki kendi imkânlarıyla 
gerçekleştiremeyeceği konularda sosyal belediyeciliğin ge-
reği olarak vatandaşlarımızın yanında olunmaktadır. Bu doğ-
rultuda yaptığımız programlarımızdan Geleneksel 25.Sün-
net Şöleni Organizasyonu kapsamında vatandaşlarımızın 
müracaatları doğrultusunda, sünnet olacak çocuklarımıza 
pantolon, gömlek, çorap, ayakkabı, asa, papyon, maşallah, 
şapka ve pelerinden oluşan sünnet seti teslim edilmiş ve Ce-
zayirli Hasan Paşa Parkı’nda sünnet çocuklarımız ve aileleri-
nin de katıldığı neşeli anların yaşandığı şölen organizasyonu 
sonrasında, çocuklarımızın cerrahi işlem kartları dağıtılmış 
olup; cerrahi işlemleri hastane ortamında steril bir şekilde 
yapılması sağlanmıştır.2018 yılında sünnet organizasyonu-
muz çerçevesinde 405 çocuğumuzun 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 mekânlarımızı tanıtmak adına kültür gezileri düzen-

lenmektedir. Panorama 1453, Galata Mevlevihanesi, Türker 
İnanoğlu Vakfı (TÜRVAK) Müzesi, Aynalıkavak Kasrı gibi il-
çemizin değerli eserleri sorumlu öğretmenler eşliğinde gez-
dirilmekte, Belediyemiz yemekhanesinde öğle yemeği veril-
mektedir. Belediye Başkanı Ahmet Misbah DEMİRCAN ile 
mecliste tanışma fırsatı bulduktan sonra tekrar okullarına bı-
rakılmaktadır. Ayrıca hafta sonları da dernek ve sivil toplum 
örgütlerinin talepleri doğrultusunda benzer gezi organizas-
yonu tertip edilmektedir.2018 yılında toplam 12.000 öğren-
cimiz Beyoğlu Kültür Gezisi organizasyonumuza katılmıştır. 

Gezi Organizasyonları
Bölgemizde faaliyette bulunan STK’lar, dernekler, kurum ve 
kuruluşlar, üniversiteler ve mahallerden gelen istekler doğ-
rultusunda araç temin edilmektedir. 2018 yılında 16.146 kişi 
bu faaliyetimizden yararlanmıştır. 

Muhtaç Er Ailesine Yardım
Muhtaç er annesi veya eşinin başvuruları alınıp, Askerlik 
Şubesi Başkanlığı, Muhtarlık ve Sosyal Yardım Bilgi Sistemi 
(SOYBİS) araştırması yapıldıktan sonra karara bağlanmak 
üzere Belediye Encümeni’ne gönderilmektedir. 2018 yılın-
da 333 başvuru alınmış olup, Belediye Encümeninin verdiği 
karar doğrultusunda 195 başvuru için ise maaş bağlanması-
na karar verilmiş ve ilgililerine yazılı ve sözlü bilgi verilerek 
gölge dosyaları alındıktan sonra maaş bağlanmak üzere Mali 
İşler Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

Tabi Afet ve Yangın Yardımı
Bölgemizde meydana gelen tabi afet ve yangınlarda mağdur 
olan vatandaşlarımızın başvuruları alınıp olayda zarar gören 
yerin tespiti sosyal İnceleme ekibimizce yapıldıktan sonra 
dosya Beyoğlu Belediyesi Encümeni’ne gönderilmektedir. 
2018 yılında 22 adet mağdur vatandaşımıza yardım edilmiştir. 

 
Taziye Hizmetleri 
Vatandaşlarımızın hem mutlu günlerinde hem de acılı gün-
lerinde Beyoğlu Belediyesi olarak her zaman yanlarında ol-
mayı hedeflenmektedir. Bu sosyal sorumluluk duygusuyla 
ilçemizde vefat eden kişilerin yakınlarını kendi yakınımız, 
acıların kendi acımız bilinmiştir. Yine bu bağlamda Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğü Taziye Hizmetleri Şefliğimiz ilçe-
mizde vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına için cenaze 
hizmetlerini koordine ederek yardımcı olmuştur. Camilerde-
ki cenaze merasimine iştirak edip, cemaatle birlikte mezarlı-
ğa kadar refakat ederek, taziye programı organize etmekte ve 
taziye evine yemek ikramı yapılmıştır. 

2018 yılında 1.194 vatandaşımız vefat etmiştir. Bunların 
185’i Beyoğlu sınırları dışında, 154’ü İstanbul dışına defin 
edilmiş olup defin yerine gidecek yakınları için araç tahsis 
edilmiştir. Ayrıca 855 cenazesi olan aile ziyaret edilmiş olup 
toplam 10.868 kişiye yemek ikramında bulunulmuştur. 

Psikolojik Danışmanlık
Belediyemiz sınırları içinde yaşayan psikolojik açıdan bir 
danışana ihtiyaç duyan, ergenlik çağında yardıma ihtiyaç 
olan gençlere, ailevi problemlerini aşmada sorun yaşayan 
vatandaşlarımıza 2 adet psikologumuz tarafından yardımcı 
olunmaktadır. Ayrıca Sosyal İnceleme Ekibimiz tarafından 
saha araştırması yapılırken psikolojik açıdan danışma ihtiya-
cı olduğuna inanılan vatandaşlarımızla evlerinde ön görüş-
me yapıldıktan sonra Müdürlüğümüzde psikolojik destek 
verilmiştir. 15 günde bir seans şeklinde verilen psikolojik 
danışma hizmeti ilçemizde yaşan vatandaşlarımız ilgi gös-
termiştir. 2018 yılında 77 vatandaşımıza 426 saat psikolojik 
danışmanlık hizmeti verilmiştir. 
          
Evde Bakım Maaş Organizasyonu
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü 
ile Belediyemiz arasında imzalanan 28.02.2018 tarih ve 
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50085379-030.03-E1137 sayılı işbirliği protokolü gereğince 
ilçemizde ikamet eden yaşlı ve özürlü vatandaşlarımıza evde 
bakım maaşı ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür. Beyoğlu Sos-
yal Hizmetler Müdürlüğünce başvurusu alınan evde bakım 
maaş dosyaları Tophane Semt Konağı’ndan sisteme girişi 
yapılmıştır. Saha ekiplerimizce incelemeleri yapılan dosyalar 
karar alınmak üzere Beyoğlu Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne 
teslim edilmiştir. Bu sayede ilçemizde ikamet eden engellile-
rin hizmetlere daha kolay ulaşımı sağlanmıştır. 2018 yılında 
toplam 164 dosya sonuçlandırılıp, Beyoğlu Sosyal Hizmetler 
Müdürlüğüne gönderilmiştir. 2018 yılında 120 vatandaşımıza 
evde bakım maaşı bağlanmıştır. Bölgemizde bugüne kadar 
2.213 kişiye evde bakım maaşı bağlanması sağlanmıştır.                  

Beyoğlu 95 Hizmeti
Kültür Kent Vakfı işbirliği ile ilçemizde ikamet eden hamile 
annelerle “Beyoğlu 95” projesi (ev ziyareti temelli aile reh-
berliği) başlatılmıştır. Proje kapsamında 7 aylık hamile olan 
bayanları takip edilerek sağlıklı doğum yapmasını, dünyaya 
gelen bebeklerin 18 aya kadar gelişimlerinin takip edilerek 
karşılaşılan sorunların çözümü için yönlendirilme yapılması 
sağlanacaktır. Proje kapsamında 201 annenin takibi yapılmış, 
dünyaya gelen bebekleri için içinde bebek çantası hediye edil-
miştir.    

Mikro Kredi
Beyoğlu Belediye Başkanlığı, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ve 
Beyoğlu Sosyal Market Vakfı tarafından ortaklaşa hazırlanan 
ve Beyoğlu ilçesinde ikamet eden yoksul kadınların ailelerine 
gelir getiren faaliyette bulunabilmeleri için küçük miktarda, 
hiçbir teminat ve kefalet istenmeden güvene dayalı olarak 
verilen sermaye ile hanımların küçük çapta da olsa ekonomik 
özgürlüklerini kazanmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Müdürlük Kurumsal Çalışmaları ve Tanıtımı
Katılımcılığı, sosyal paylaşımları arttırmak ve ilçemiz dahilin-
de yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza daha iyi hizmetler 
üretmek maksadıyla müdürlüğümüzün yapmış olduğu sos-
yal yardım ve hizmetlerle ilgili tanıtım broşürü ve filmi hazır-
lanmıştır. Ayrıca Ramazan ayında ve Kurban kampanyasında 
vatandaşların desteğini almak için broşürler 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 gönderilmiştir. Aynı zamanda Sos-
yal Marketin çalışmaları konusunda bilgi vermek için katalog 
hazırlanmış, semt konağı şubelerimizde ve diğer merkezleri-
mizde dağıtımları yapılmaktadır.

Sosyal Marketle ilgili web sitemiz düzenli olarak güncel-
lenmekte, sosyal paylaşım siteleri eklenip faaliyetlerimiz 
daha fazla insana duyurulmaya çalışılmıştır. Ayrıca  http://bit.
ly/beyoglusosyalmarket2 linki üzerinden Sosyal Market 3D 
olarak izlenebilmektedir. 


