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Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzce, İlçemiz 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 Sosyal 
Yardım İşleri Şubeleri vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine; aşevi 
hizmeti, duş hizmeti ve çamaşır yıkama hizmeti verilmiştir. İl-
çemizdeki engelli vatandaşlarımız tespit edilip engellilere her 
türlü sosyal, medikal yardımların ve servis hizmetlerinin veril-
mesinin yanında, öğrencilere, çocuklara, gençlere ve Beyoğlu 
sakinlerine yönelik şölenler gibi çeşitli sosyal, kültürel organi-
zasyonlar ve hizmetler sunulmuştur. 

5035 sayılı Kanun ve 5393 sayılı yasaya bağlı olarak hizmet 
veren Gıda Bankacılığı organizasyonu kapsamında, Belediye 
Meclisimizin verdiği yetkiyle Türk Kızılayı İstiklal Şubesi ve Be-
yoğlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 

ile ortak hizmet protokolü imzalanarak örnek bir proje şeklin-
de Sosyal Market uygulaması başlatılmıştır. 2012 yılı içinde de 
Sosyal Market Vakfı kurularak sistemin daha büyük kesime 
hitap etmesi ve bağışçı sayısının arttırılması sağlanmıştır. İhti-
yaç sahibi vatandaşlarımızın başta gıda olmak üzere; giyim ve 
temizlik maddesi ihtiyaçları, verilen elektronik alışveriş kart-
larındaki limitleriyle giderilmektedir. Ayrıca oluşturulan elekt-
ronik sistemle, bağış yapan hayırseverlere yaptıkları bağışların 
kimlere ulaştırıldığı ile ilgili düzenli raporlar gönderilmektedir. 
Bu projemiz diğer belediyelerce örnek alınmış ve kendi ilçe-
lerinde uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Derneği 2015 yılında İşletme 2023 zirvesinde Be-
lediyemizi Sosyal Market uygulamamızla “Sorumlu Şehirler” 
ödülüne layık görmüştür.

Sosyal belediyecilik ve yerinden yönetim anlayışı ile bölgeler-
deki semt konaklarında bulunan Sosyal Yardım İşleri Şubeleri-
mizde ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımıza aşevi hizmeti, 
çamaşır yıkama hizmeti, duş hizmeti ve Sosyal Market başvu-
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ları ile ilgili hizmetler Covid-19 pandemisi sebebiyle Nisan ayı-
na kadar hizmet verilmiştir. 

“Beyoğlu Kültür Gezisi” ile hem çocuklarımıza hem Beyoğlu 
halkına yaşadığı şehrin tarihi turistik güzellikleri göstermek-
teyiz. Ayrıca bölgemizde bulunan STK, vakıf ve derneklere 
ihtiyaçları doğrultusunda araç tahsis edilmekte, bölgemizde 
ikamet eden vatandaşlara talepleri doğrultusunda çeşitli şehir 
dışı gezi organizasyonları düzenlenmektedir. Pandemi sebe-
biyle Nisan ayından itibaren bu hizmetlere ara verilmiştir.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüyle yapılan protokol ge-
reği bölgemizdeki engelli vatandaşların bakıcı maaşı bağlan-
ması için başvuruları neticesinde müracaat dosyası saha ekip-
lerimizce incelenerek neticelendirilmektedir. Aynı zamanda 
psikolojik destek için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile 
protokol imzalanarak engelli vatandaşlarımıza psikolojik ola-
rak da destek olunmaya başlanmıştır. Uygun bulunanlara Aile 
ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından aylık bağlanmak-
tadır. Pandemi sebebiyle Nisan ayından itibaren bu hizmetlere 
ara verilmiştir.

Bölgemizdeki 60 yaş üstü kimsesiz veya engelli olan, ev te-
mizliğini kendisi yapamayan vatandaşlarımızın ev temizliği 
ve kişisel öz bakımı ekiplerimiz tarafından periyodik olarak 
yapılmaktadır. Pandemi sebebiyle Nisan ayından itibaren bu 
hizmetlere ara verilmiştir.

Engelliler Şefliğimizde İlçemizde yaşayan engelli bireylerin 
tespiti, diyaliz hastalarının gidiş-gelişlerinin sağlanması, eği-
tim faaliyetlerinin organizasyonu, gereksinim duydukları 
akülü araba, hasta yatağı, işitme cihazı vb. gibi hizmetlerin ko-
ordinasyonu sağlanmaktadır. İlçemizde yaşayan engelli vatan-
daşlarımıza hakları konusunda eğitici, bilgilendirici seminerler 
düzenlenerek yasal hakları konusunda bilinçlendirmeye yö-
nelik çalışmalarımızda devam etmektedir. 

Taziye Hizmetleri ile İlçemizde vefat eden vatandaşlarımızın 
ailesinin ve yakınlarının acılarının paylaşılması ve acılı gün-
lerinde işlerini kolaylaştırmak amaçlanmıştır. Vefat edenin 
yakınlarına defin için bölge içi veya bölge dışına araç tahsis 
edilmekte, defin edildikten sonra tekrar geri getirilmektedir. 

Defin akşamı taziye evine gelen misafirlere yemek ikramında 
bulunulmakta, Kur’an-ı Kerim tilaveti okunulmaktadır. Cenaze 
evine Belediye Başkanımızın taziyeleri iletilmektedir. 

İhale İşleri Şefliğimiz; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarın-
ca Başkanlık ön oluru alınmış mal veya hizmet alımı ile yapım 
işlerine ait ihale hazırlık dosyalarının miktar, metraj ve şart-
namelerinin kontrol edilmesi ve düzeltilmesini sağlamakta, 
Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinde ihale 
dosyasını, ihaleye özel idari şartnameyi, sözleşme tasarısını 
ve standart formları oluşturmaktadır. Günlük ihtiyaç duyulan 
sarf malzemelerinin toplu alımını yaparak, depolamak ve mü-
dürlüklerden gelen taleplere göre sevkiyatını yapmaktadır.

SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ ŞEFLİĞİ
 
Sosyal Yardım Başvuruları ve Yapılan Sosyal 
İncelemeler
İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sosyal yardım başvuruları 
elektronik ileti yoluyla Açık Kapı ve Bilgi Edinme başvurusu 
olarak ve Müdürlük Sosyal Yardım İşleri Şefliği bürosuna yapı-
lan şahsen başvuru üzerine 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 yönlendi-
rilmektedir. Yemek yapma imkanı olmayan yaşlı ve hastaları-
mıza ayrıca pandemi döneminde Covid-19 hastası olan ihtiyaç 
sahiplerine sıcak yemek, banyosu olmayanlara banyo hizmeti, 
engellisi olanlara evde bakım maaşı için, yaşlı veya engelli fa-
kat kimsesi olmayan vatandaşlarımızın evde bakım öz temiz-
liği, eşya ihtiyacı olanlara eşya yardımı, engelli bireylerimize 
medikal malzeme vb. hizmetlerimiz için bilgi verilip sosyal 
incelemeleri yapılmaktadır. Alınan bilgilerin mahallede yaşa-
yanlardan sorgulanmasıyla kontrolü sağlanmaktadır. Sosyal 
karta ihtiyacı olan ailelerin nüfusu, öğrenci sayısı, varsa engelli 
bilgileri, gelir ve gider durumu bilgileri alınmaktadır. Bu bilgi-
ler sosyal yardım programına aktarıldığında sistem otomatik 
olarak ihtiyaç durumuna göre puanlandırma yapmaktadır. 
Değerlendirme Kurulu kararı ile hangi periyotla yardım alma-
sı kararlaştırılır. Bu puanlandırma ile hangi yardımların hangi 
periyotlarla verileceği belli olur ve büro personelimiz müraca-
ata dair bir dosya oluşturur, bu dosyada; araştırma formu ve 
gereken resmi evraklar bulunur. Büro personelimizin ihtiyaç 
sahibi vatandaşlarımızı arayarak ya da toplu elektronik mesaj 
ile bilgilendirmesinden sonra ihtiyaç sahiplerinin kartlarını 
teslim almasıyla onay süreci sona erer. Ancak var olan durum 
bilgilerini güncel tutabilmek herkese ihtiyacı doğrultusunda 
yardım yapabilmek için tespitlerimiz en az yılda bir kez tek-
rarlanmaktadır.

Bu kapsamda, 2020 yılında 1.152 adet yeni başvurunun sosyal 
yardım incelemesi yapılmıştır.   
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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 Kanunlar ve 251 numaralı Gelirler Vergisi Ge-
nel Tebliği doğrultusunda ihtiyaç fazlası; gıda, giyim, temizlik 
ve yakacak malzemelerinin yoksul vatandaşlara dağıtılmasını 
sağlayacak olan Gıda Bankası, 5179 sayılı Kanunun 3. madde-
sinde: “Bağışlanan üretim fazlası, paketleme veya kodlama ha-
tası sebebiyle piyasaya sürülememiş, sağlığa uygun her türlü 
gıdayı tedarik eden, uygun şartlarda depolayan ve bu ürünleri 
doğrudan veya değişik yardım kuruluşları vasıtasıyla ihtiyaç 
sahiplerine ve doğal afetlerden etkilenenlere ulaştıran ve kâr 
amacı gütmeyen dernek ve vakıfların oluşturduğu organizas-
yonlar” olarak tanımlanmıştır.

Gıda Bankacılığı sisteminde, gerçek ve tüzel kişiler arasında 
köprü vazifesi görerek israfın önlenmesi hususunda toplum-
sal şuurun oluşmasına katkıda bulunarak sosyal adaletin sağ-
lanması 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 ve Lojistik 
Destek Merkezi’nden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza verilen 
elektronik kartların alışveriş limitleriyle gıda, giyim ve temiz-
lik ürünleri ihtiyaçları giderilmektedir. Bu kapsamda yardım 
kampanyası başlatılmış olup, gıda bankacılığı sistemini anla-
tan; broşür, tanıtım CD’si, gazete hazırlattırılmış ve iş adamları 
ziyaret edilerek proje anlatılmış ve destek talep edilmiştir. Zi-
yaretlerimiz ile farklı kurumsal firma yetkilileriyle görüşmeler 

sağlanmıştır. Sosyal Marketle ilgili web sitemiz düzenli olarak 
güncellenmekte, sosyal paylaşım siteleri eklenip faaliyetleri-
miz daha fazla insana duyurulmaya çalışılmaktadır.

Bağış yapmak isteyen bağışçılarımızla irtibata geçilerek araç ve 
ekipmanla yardım malzemeleri yerinden teslim alınmaktadır. 
Yapılan protokol çerçevesince maliyet bedeli üzerinden Sosyal 
Market Vakfınca bağış makbuzu hazırlanır ve bağışçıya ulaştı-
rılır. Alınan ürünler sisteme girildikten sonra ise, her ürün için 
ayrı ayrı barkot çıkarılmaktadır. Böylece yapılan bağışın takibi 
yapılmakta ve ay sonunda bağışçıya yardım ürünlerinden fay-
dalananlarla ilgili düzenli olarak rapor gönderilmektedir; ayrı-
ca bağış yapanlara yapılan ziyaretlerle teşekkür edilmektedir.  

Gıda bankacılığı kapsamında oluşturulan Sosyal Markette 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ihtiyaç durumuna göre dere-
celendirilmiştir. A grubu 1.derecede ihtiyaç sahibi, B grubu 2. 
derecede ihtiyaç sahibi, C grubu 3.derecede ihtiyaç sahibi ola-
rak tanımlanmıştır. A grubu kredisini bir ay içerinde kullana-
bilmekte, B grubu kredisini 3 ay içerisinde kullanabilmekte ve 
C grubu kredisini 6 ay içerisinde kullanabilmektedir. Yapılan 
son düzenlemeyle alışveriş kartlarına belirlenen zamanlarda 
otomatik olarak 130 gıda 250 giysi kredisi yüklenmekte ve 
hanedeki kişi sayısı arttıkça ekstra 30 gıda kredisi, 100 giyim 
kredisi yüklenmektedir. Böylece her ailenin alacağı yardım 
kişi sayısına oranlanmıştır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız Ka-
sımpaşa’da bulunan sosyal market-lojistik depo merkezinden 
alışveriş yapabilmektedirler.

Sosyal Markette 2020 yılı sonuna kadar 4.339 ailenin Sosyal 
Market kartı aktif olup, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ihtiyaç-
larını marketimizden karşılamıştır.
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Gıda Paketi Dağıtımı 
Pandemi sürecinde yaklaşık 9.010 adet gıda paketi ekiplerimiz 
tarafından ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim 
edilmiştir. 

Giysi Paketi Dağıtımı 
Pandemi sürecinde 2.950 adet giysi paketi ekiplerimiz tarafın-
dan ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılmıştır. 
Toplamda 11.752 kişi bu hizmetten yararlanmıştır.

Kurban Bağış Kampanyası
Sosyal Market Vakfımız ve Belediyemiz işbirliği kapsamında 
2020 yılında yapmış olduğumuz kurban bağış kampanya-
sında yapılan bağışlar neticesinde 10 ton 78 kilo et vatan-
daşlarımıza ulaştırmak üzere Sosyal Market Vakfı tarafından 
kiralanan soğuk hava deposu ile Lojistik Destek Merkezinde 
bulunan soğuk hava depomuzda muhafaza edilmiştir. Muha-
faza edilen kurban etleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza her ay 
yaklaşık 2 ton olarak en sağlıklı şekilde ulaştırılmıştır. Bağış ya-
pan hayırsever vatandaşlarımıza kurban kesiminde elektronik 
mesaj gönderilerek bilgilendirilmiştir.

Kömür Yardımı
İlçemiz dahilinde ikamet edip soba kullanan; fakat mağdur 
oldukları 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 De-
ğerlendirme Kurulu kararı ile onaylanan ihtiyaç sahibi vatan-
daşlarımızdan 2020 yılında 100 haneye 1.000 adet torba kö-
mür dağıtılmıştır. 

Eğitim Yardımları
2020 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 vb. eğitim araç ve 
gereçleri Sosyal Market Vakfı işbirliği protokolü çerçevesinde 
Müdürlüğümüz tarafından temin edilmiştir.

Okul müdürlükleri ve mahalle muhtarlıkları tarafından tespit 
edilen ve Belediyemiz bilgi işlem sistemine (AKOS) kayıtlı ihti-
yaç sahibi çocuklarımızı; gerekli evraklarla birlikte Sosyal Mar-
ketimize davet ederek ihtiyacını Sosyal Market mağazamızda 
bulunan eğitim reyonlarındaki ürünlerden tedarik etmesi sağ-
lanmıştır. Ayrıca Sosyal Market kartı olan vatandaşlarımız kar-
tındaki alışveriş limitinin bir kısmını eğitim dönemi başında 
oluşturduğumuz ilçemizdeki tüm okulların kıyafetleri ve kır-
tasiye ürünlerinin bulunduğu okul ihtiyaçları reyonlarından 
seçip beğenerek tedarik edebilmiştir.

Beyoğlu’nda eğitim gören ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının 
sağlıklı beslenebilmesi için hayata geçirilen projede özel bir 
beslenme çantası konsepti oluşturulmuştur. Sandviç, meyve 
suyu ve gofretten oluşan beslenme çantaları Sosyal Market-
ten yardım alan ihtiyaç sahibi ailelerin sıkıntılarını gidermiştir. 
Aynı zamanda çocuklarımıza düzenli ve sağlıklı beslenme alış-
kanlığı kazandırılmıştır. Bu kapsamda Nisan ayına kadar 2.150 
adet beslenme çantası verilmiş olup, pandemi nedeniyle bu 
hizmete ara verilmiştir. 
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2020 Eğitim yardımları çerçevesinde İlk ve ortaokulda öğre-
nim gören öğrencilerimize 32 adet okul kıyafeti verilmiş, 987 
öğrencimize Sosyal Marketten kırtasiye malzemesi desteği 
sağlanmıştır.

Ev Eşyası Yardımı 
Kullanılabilir durumda ikinci el ev 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 veriyo-
ruz. Bürolarımıza ulaşan telefonlar neticesinde beyaz eşyadan, 
mobilyaya, mutfak gereçlerinden, yatak yorgana kadar her tür-
lü bağış tarih verilerek yerlerinden tutanak karşılığında teslim 
alınır. Hayırsever vatandaşlardan gelen bağışlar, Sosyal Yardım 
ekiplerimizce tespit edilen ihtiyaç sahibi, sel, yangın veya di-
ğer tabii afete maruz kalmış ailelerin ihtiyaçlarına göre tutanak 
karşılığında teslim edilir.
           
Bu kapsamda 99 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza talepleri doğrul-
tusunda 285 parça ev eşyası yardımı yapılmıştır.

Mülteci Misafirlere Yapılan Yardımlar
İlçemizde ikamet kaydı olan mülteci misafirlerimiz Sosyal 
Yardım Bürolarımıza gelerek müracaat etmiştir. Sosyal ince-
lemeleri yapılan mülteci misafirlerimizden uygun görülenlere 
Sosyal Market kartı verilmiştir. 2020 yılında 409 ihtiyaç sahibi 
mülteci  aile Sosyal Marketten faydalanmıştır.

Çamaşır Yıkama Hizmeti
Dolapdere, Tophane ve Hacıahmet bölgelerinde evinde ça-
maşır yıkama imkânı olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 

çamaşır yıkama hizmeti verilmiştir.  İkamet ettiği yere en ya-
kın Semt Konağına başvuran vatandaşlarımızın Sosyal Yardım 
Saha Ekiplerince tespit edilen ve hizmeti alması uygun görü-
lenlere kartları verilmiş, haftanın belli günlerinde bu hizmeti 
almışlardır. Semt Konaklarına kirli kıyafetlerini bırakan vatan-
daşlarımızın çamaşırları yıkanıp, kurutulduktan sonra poşetle-
nip kendilerine teslim edilmiştir.

Çamaşır yıkama hizmeti kapsamında 2020 yılında yardıma 
muhtaç ailelere Tophane, Hacıahmet, Dolapdere Semt Ko-
naklarında toplam 17 aileden 33 kişiye ve 10 evsize çamaşır 
yıkama hizmeti verilmiştir. Pandemi sebebiyle Nisan ayından 
itibaren bu hizmetlere ara verilmiştir.

Banyo Hizmeti
Çamaşır yıkama hizmetinde olduğu gibi bölgesel ihtiyaçlar 
göz önünde bulundurularak genel olarak Dolapdere, Hacıah-
met ve Tophane bölgesinde ikamet eden evinde şebeke suyu 
bağlantısı, banyosu bulunmayan ailelere ve Beyoğlu’ndaki ev-
sizlere banyo hizmeti verilmiştir.

Bu anlamda yaşadığı veya bulunduğu yere en yakın semt ko-
nağına müracaat eden vatandaşların Sosyal Yardım Saha Ekip-
lerince gerekli araştırmaları yapıldıktan sonra bu hizmetten 
faydalanmaları için duş kartları verilmiştir. Kartlarda verilen 
randevular doğrultusunda haftanın belirli günlerinde konak-
larımızda bulunan, temizliği ve hijyenik koşulları sağlanmış 
olan duşlarda banyo hizmeti almaları sağlanmıştır.

Bimekanların Kasımpaşa Büyük Hamam’da sıhhi banyo ihti-
yaçlarını karşılamaları sağlanmıştır.
Hamam hizmeti kapsamında 2020 yılında mekansızlara Ka-
sımpaşa Hamamı’nda 289 adet hizmet verilmiştir. Tophane, 
Dolapdere ve Hacıahmet Semt Konaklarında toplam 3 aile-
den 6 kişiye üç ay süreyle haftalık banyo hizmeti verilmiştir. 
Pandemi sebebiyle Nisan ayından itibaren bu hizmetlere ara 
verilmiştir.

Aşevi ve Sıcak Yemek
Bulunduğu bölgeye en yakın semt konağına müracaat eden 
vatandaşlarımızın sosyal incelemeleri yapıldıktan sonra, aile-
de yaşayan kişi sayısının belirtildiği kartlarla, her gün Belediye-
mizin yemekhanesinde pişirilen ve hayırsever vatandaşların 
bağışları ile (adak, kurban) desteklenen yemekler dağıtılmıştır. 
Ayrıca isteyen vatandaşlarımız semt konağı içerisinde bulu-
nan yemekhanelerimizde yemeklerini yiyebilmiş, isteyen va-
tandaşlarımız ise aile sayılarına göre yemeklerini ekmekleriyle 
birlikte evlerine götürebilmiştir. Aşevi ve sıcak yemek hizme-
timiz Tophane, Dolapdere, Hacıahmet bölgelerinde Semt ko-
nakları vasıtasıyla, diğer bölgelerde ise gezici aşevi aracımız 
vasıtasıyla belirlenen noktalarda yapılmıştır. 
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Aşevi hizmetlerinden pandemi döneminin başladığı Nisan 
ayına kadar Tophane ve Dolapdere  Semt Konağında ve 2 mo-
bil sıcak yemek aracı ile yaşlı, engelli, kimsesiz ihtiyaç sahibi  
750 vatandaşımıza günlük sıcak yemek hizmeti verilmiştir. 
Covid-19 nedeniyle Nisan ayından itibaren bölgemizde ika-
met eden yaşlı, engelli, hasta, kimsesiz ve Covid-19 hastalarına 
sıcak yemek hizmeti ekiplerimiz tarafından evlerine teslim 
edilerek gerçekleşmiştir.  2020 yılında günde 600 öğün olmak 
üzere toplamda yaklaşık 230.000 öğün sıcak yemek dağıtımı 
yapılmıştır.

Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti
Yaşlılık, hayatın kaçınılmaz bir gerçeğidir. Yaşlılarımız ise geç-
miş ile günümüz arasında köprü kuran, gelenek ve görenek-
lerimizi, kültürümüzü, milli ve manevi değerlerimizi yarınlara 
taşımamızı sağlayan en değerli hazinemizdir.

Beyoğlu Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla yola çık-
tığı faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek 60 yaş ve üzeri 
yalnız yaşayan ve ilgilenecek kimsesi olmayan, engelli veya 
hastalığı sebebiyle kendi ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan 
vatandaşlarımız için bir ekip kurmuştur. Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğünce organize edilen evde bakım ve temizlik hizme-
ti ekibi, daha önce saha ekiplerinin belirlediği haneleri ziyaret 
ederek, ev temizliğini ve öz bakım ihtiyaçlarını karşılamıştır. 
İki temizlik personeli ve berber tarafından verilen hizmette; ev 
temizliği yapılırken yaşlılarımızın saç/sakal tıraşları ve tırnak 
bakımları da titizlikle yapılmıştır. Bu hizmet verilirken ihtiyaç 
duyulan tüm malzemeler Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nce 
karşılanmıştır. 

Pandemi sürecinin başladığı Nisan ayına kadar 130 kez yaşlı-
larımızın ev temizlikleri ve öz bakımları 15 günlük periyotlarla 
düzenli olarak gerçekleştirilmiştir. 

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 üze-
re Belediye Encümenine gönderilmektedir. 2020 yılında 343 
başvuru alınmış olup, Belediye Encümeninin verdiği karar 
doğrultusunda 196 başvuru için ise maaş bağlanmasına karar 
verilmiş ve ilgililerine yazılı ve sözlü bilgi verilerek gölge dos-
yaları alındıktan sonra maaş bağlanmak üzere Mali Hizmetler 
Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

Tabii Afet ve Yangın Yardımı
Bölgemizde meydana gelen tabii afet ve yangınlarda mağdur 
olan vatandaşlarımızın başvuruları alınıp olayda zarar gören 
yerin tespiti Sosyal İnceleme ekibimizce yapıldıktan sonra 
dosya Belediye Encümenine gönderilmektedir. 2020 yılında 
7 adet mağdur vatandaşımıza yardım edilmiştir. 

Evde Bakım Maaş Organizasyonu
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdür-
lüğü ile Belediyemiz arasında imzalanan 28.02.2018 tarih ve 
1137 sayılı işbirliği protokolü gereğince ilçemizde ikamet eden 
yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza evde bakım maaşı ile ilgili 
çalışmalar başlatılmıştır. Beyoğlu Sosyal Hizmetler Müdürlü-
ğünce başvurusu alınan evde bakım maaş dosyaları Tophane 
Semt Konağı’ndan sisteme girişi yapılmıştır. Saha ekiplerimiz-
ce incelemeleri yapılan dosyalar karar alınmak üzere Beyoğlu 
Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Bu sayede il-
çemizde ikamet eden engellilerin hizmetlere daha kolay ulaşı-
mı sağlanmıştır. 2020 yılında 9 dosya sonuçlandırılıp, Beyoğlu 
Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmiştir. Pandemi sebe-
biyle Nisan ayından itibaren bu hizmetlere ara verilmiştir.
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Hoşgeldin Bebek
Beyoğlu Belediyesi sınırları içinde yaşayan vatandaşlarımı-
zın yeni doğan bebeklerine hayırlı olsun demek, sevinçlerini 
paylaşmak, yenidünyaya gözünü açan bebeğimizi görmek ve 
Belediye Başkanı Haydar Ali YILDIZ’ın tebriğini iletmek için 
evleri ziyaret edilmiştir. 2020 yılında 1.003 bebeğimiz ziyaret 
edilmiş ve hediyelerimiz sunulmuştur.

ENGELLİ HİZMETLERİ ŞEFLİĞİ
Müdürlüğümüz bünyesinde 2006 yılında Engelliler Bürosu 
kurulmuştur. İlçe dahilinde engellilerin tespitini yapmak ve 
ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitici ve kültürel programlar yap-
maktadır. Kurulduğu ilk günden bu yana sosyal belediyecili-
ğin bir gereği olan dezavantajlı kesimler kapsamında yer alan 
kitlelerin sosyal hayata adaptasyonunun sağlanması amacıyla 
çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Engelliler Şefliği, Müdürlüğü-
müze bağlı Tophane’de faaliyet göstermekte iken, Mart ayın-
dan itibaren Fişekhane Deresi Caddesinde hizmet vermekte-
dir. Belediyemiz adına engellilere yapılan sosyal ve medikal 
yardım çalışmaları, SGK kapsamında tedarik edilmesi gereken 
medikal cihazlarla ilgili koordinasyonun yapılması, sosyal ve 
kültürel organizasyonlar Müdürlüğümüzce organize edilir. 
Engellilerimize, çalışmalarının Müdürlüğümüzce yürütüldü-
ğü gıda ve semt konağı hizmetlerinde öncelik tanınmaktadır. 
Bunların yanında yardıma muhtaç engellilerimize ihtiyaç duy-
dukları her türlü medikal cihazları (tekerlekli sandalye, akülü 
araç, işitme cihazı, havalı yatak,  protez vs.) temin edilmekte, 
sosyal aktiviteler düzenlenmekte, önemli gün ve haftalarda 
STK’larla işbirliği sağlanarak, çeşitli programlar yapılmaktadır.

Son yıllarda engellilere yapılan yardımlar ve verilen hizmet-
lerde oldukça artış olmuş, engellilere yeni haklar tanınmıştır. 
Engelliler büromuzda aynı zamanda engelli yakınlarına sosyal 
gelişmeler ve kazanılan haklar konusunda bilgi verilip, ilgili 
kurumlara yönlendirilmekte, zaten zor olan hayatları kolaylaş-
tırılmaya çalışılmaktadır. 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 en-
gelliler büromuza kayıtlı 2020 yılı sonunda 3.038 engelli va-
tandaşımız bulunmaktadır; ayrıca engelli bilgileri, onların 
talepleri ve durumlarıyla ilgili bölgemizdeki kayıtlar revize 
edilmiş; tüm engellilerimiz ziyaret edilmiştir.

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. Bu-
güne kadar bürolarımıza müracaatta bulunan engellilerin ta-
lepleri mümkün olduğunca karşılanmaya çalışılarak, ihtiyaçla-
rı doğrultusunda medikal malzeme temin edilmiştir.

2020 yılında Müdürlüğümüze yapılan engelli malzemesi ta-
lepleri çerçevesinde gerekli çalışma yapılmış olup, mağduri-
yeti tespit edilmiş olan engelli vatandaşlarımızdan 31 tanesine 
tekerlekli sandalye, 1 adet akülü araç, 7 adet hasta karyolası, 2 
çift koltuk değneği, 1 adet  engelli yürüteci temin edilmiştir.  

İlçemiz dahilinde bulunan engellilerimize yapılan medikal 
yardımların yanı sıra engellilerimizin hayatlarını kolaylaştı-
racak, gerektiğinde hastaneye vb. yere tekerlekli sandalye ile 
kolay ulaşabilecek ve eğitimlerinin devamını sağlaması açısın-
dan engelli okuluna gidip gelebilmesi amacıyla servis hizmeti 
verilmektedir.
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Engelli öğrencilerimizi evlerinden alıp, Mehmet Oyal Engelli-
ler Okuluna, okuldaki eğitim bittikten sonra ise evlerine bıra-
kılmaktadır. Ayrıca süreğen engellilerimizin, evlerinden alınıp 
Nişantaşı diyaliz merkezine gidip gelebilmeleri için servis tah-
sis edilmiştir. Diyaliz hasta servislerimiz haftanın 6 günü, bay-
ram ve resmi tatil günlerinde de görev yapmaktadır. Bunların 
dışında günlük yaşam içerisinde engelli ve yatalak hastaların 
bir noktaya ulaşımının sağlanması gerektiğinde, Müdürlüğü-
müz bünyesinde görev yapan asansörlü engelli aracı devreye 
girmiştir. Aracımız engellilerimizi evlerinden alarak gideceği 
hastaneye servis yapabilmekte ve araçta bulunan asansör sa-
yesinde tekerlekli sandalyeye bağlı hastalar kolaylıkla taşına-
bilmiştir. 

Bu kapsamda 2020 yılında 18 kişiye diyaliz servisi, 101 engelli 
öğrenciye okul servisi için ulaşım hizmeti imkanı sağlanmıştır. 

TAZİYE HİZMETLERİ VE SOSYAL AKTİVİTELER 
ŞEFLİĞİ 
11.03.2016 tarih ve 26 sayılı Meclis Kararı ile Müdürlüğümüze 
bağlanan Taziye Hizmetleri; bölgemizde vefat edenlerin ya-
kınlarına yardımcı olmak ve Beyoğlu halkına ve öğrencilerine 
yönelik organizasyonlar tertip etmek ve imkânlar ölçüsünde 
hizmet ve yardım etmek amacındadır.

BEYOĞLU KÜLTÜR GEZİLERİ VE GEZİ 
ORGANİZASYONLARI
Beyoğlu’nda öğrenim gören ilköğretim ve lise çağındaki öğ-
rencilerimize düzenli olarak tarihi, kültürel ve tabi güzellikleri 
olan yörelere geziler yaparak mekanlarımızı tanıtmak adına 
kültür gezileri gerçekleşmektedir. Panorama 1453 Müzesi, 
Galata Mevlevihanesi, TÜRVAK Müzesi, Aynalıkavak Kasrı, 
Galata Kulesi gibi ilçemizin değerli eserlerini sorumlu öğret-
menler eşliğinde gezdikten sonra, aynı gün öğle yemeğini Be-
lediyemiz yemekhanesinde yemiş, Beyoğlu Belediye Başkanı 
Haydar Ali YILDIZ ile Mecliste tanışma fırsatı bulduktan sonra 
tekrar okullarına bırakılmıştır.

Beyoğlu halkına yönelik, ülkemizin ve ilçemizin önemli kül-
tür, tarih ve tabii güzellikleri olan yörelere çeşitli gezi organi-
zasyonları düzenlenmektedir.  Bölgemizde faaliyette bulunan 
STK’lar, dernekler, kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ve ma-
hallelerden gelen istekler doğrultusunda araç temin edilmek-
tedir.

2020 yılında Nisan ayına kadar toplam 1.729 öğrenci ve vatan-
daşımız bu faaliyetimizden yararlanmıştır. 

Taziye Hizmetleri 
Vatandaşlarımızın hem mutlu günlerinde hem de acılı günle-
rinde Beyoğlu Belediyesi olarak her zaman yanlarında olmayı 
hedeflemekteyiz. Bu sosyal sorumluluk duygusuyla İlçemiz-
de vefat eden kişilerin yakınlarını kendi yakınımız, acılarını 
kendi acımız bildik. Yine bu bağlamda   Şefliğimiz İlçemizde 
vefat edenlerin evine Belediye Başkanımız adına taziye ziya-
retinde bulunmakta, camilerdeki cenaze merasimine iştirak 
ederek, cenazeye mezarlığa kadar refakat ederek, cenaze ya-
kınlarına şehir içi ve şehir dışı otobüs temin ederek, cenaze 
evinde taziye yemeği verilmekte; talep edilirse  Kur’an tilaveti 
okunmaktadır.

2020 yılında 641 vatandaşımız vefat etmiştir. Bunların 490 ce-
naze yakınlarına otobüs tahsis edilmiştir. Ayrıca 462 cenazesi 
olan aileyi ziyarete gidilmiş olup, toplam 8.817 cenaze yakını-
na yemek ikramında bulunulmuştur. 

İHALE İŞLERİ ŞEFLİĞİ 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca Başkanlık ön oluru 
alınmış mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ait ihale ha-
zırlık dosyalarının şartnamelerinin kontrol edilmesi ve düzel-
tilmesi sağlanmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerince müdürlüklerin, 
mal ve hizmet ile yapım ihalelerinin, ihale yetkilisi onayı ile ya-
pılması sağlanmıştır 

İhale onay belgesinin düzenlenmesi, yaklaşık maliyetin tespi-
ti, avans çekilerek ihale ilanının verilmesi ve ihale dosyasının 
takibi yapılmıştır.
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Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinde ihaleye 
ait idari şartname, sözleşme tasarısı ve standart formlar oluş-
turulmuştur.

4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 22. Maddesi’nin a,b,c,d ve 
e bentleri uyarınca doğrudan temin işlemleri gerçekleştirilmiş-
tir.

İhale kararının müdürlük makamına bildirilmesi ve 4735 Sayılı 
Kanun ve hükümlerince sözleşme yapılması ve bir suretinin 
muhasebe kayıtlarına alınması sağlanmıştır.

İhale İşleri Şefliği Depo İşlemleri 
Müdürlüklerin günlük ihtiyaç duyulan sarf malzemelerinin 
toplu alımı yapılarak depolanmakta ve gelen taleplere göre 
sevkiyatı yapılmıştır.

Depoya gelen taşınırların kayıtlarını yaparak ilgili birime teslim 
edilene kadar muhafazası sağlanmış ve depodaki taşınırların 
yıpranmaması için gerekli önlemler alınmıştır. Kullanılamaz 
duruma gelen taşınırların birimlerle birlikte terkin edilmesi 
sağlanmıştır. Malzeme giriş ve çıkışları Taşınır Mal Yönetmeli-
ği gereğince usulüne uygun bir biçimde yapılmıştır. Yıl sonun-
da Müdürlüklerin icmal raporları düzenlenmiş, tüm birimlerle 
çalışma yapılarak amortisman hesapları çıkartılmıştır.

İŞLETMELER ŞEFLİĞİ
08.11.2019 tarih 73 sayılı Meclis Kararı ile müdürlüğümüze 
bağlı işletmeler şefliği kurulmuştur. Yeni şefliğimiz;

Beyoğlu Belediyesi mülkiyetinde veya uhdesinde olan her 
türlü işletme, tesis ve bunlara bağlı faaliyet gösteren sosyal te-
sislerin kendi faaliyet konularında hizmet vermesini sağlaya-
caktır. İşletme ve iştiraklerin kuruluş,işleyiş ve her türlü iş ve 
işlemleri yürütecektir.
İşletmelerin ekonomik ve verimlilik esaslarına gore idaresi, 
planlaması, programlaması ve işletmesini sağlayacak,  yasal 
mevzuat içerisinde sosyal tesislerde işletmecilik gereği uygu-
lanacak fiyat politikasını belirleyecektir. 

İşletme ve tesislerden periyodik olarak yararlanmak isteyen 
kişi ve kurumlarla ilgili üyelik işlemlerini yapacak, tahisis ve 
kiralama işlemlerini takip edecektir.

Faaliyet alanı ile ilgili projeler üretmek, talep etmek ve uygu-
lamakla görevli olacak, ayrıca belediye tesislerinin bakım ve 
onarımını yapacaktır.

Müdürlük Kurumsal Çalışmaları ve Tanıtımı
Katılımcılığı, sosyal paylaşımları arttırmak ve İlçemiz dahilin-
de yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza daha iyi hizmetler 
üretmek maksadıyla Müdürlüğümüzün yapmış olduğu sosyal 
yardım ve hizmetlerle ilgili tanıtım broşürü ve filmi hazırlan-
mıştır. Ayrıca Ramazan ayında ve Kurban kampanyasında va-
tandaşların desteğini almak için broşürler hazırlanmıştır.  Ba-
ğışçılarımıza bağışlanan ürünlerin ürün çıkış raporları düzenli 
olarak ulaştırılmakta, özel günlerde tebrik mahiyetinde ve da-
vetlerimiz için yine bağışçılarımıza tebrik ve davet mektupları 
göndermekteyiz. Sosyal Marketin çalışmaları konusunda bilgi 
vermek için katalog hazırlanmış, semt konağı şubelerimizde 
ve diğer merkezlerimizde dağıtımları yapılmaktadır.

Sosyal Marketle ilgili web sitemiz düzenli olarak güncellen-
mekte, sosyal paylaşım siteleri eklenip faaliyetlerimiz daha 
fazla insana duyurulmaya çalışılmaktadır. 

2020 YILINDE YAPILAN İHALE İŞLEMLERİNİN DOSYA BAZINDA 
MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMI

MÜDÜRLÜK ADI DOSYA 
SAYISI  

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 27
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 96
ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 6
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 19
 GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 10
HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 11
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 4
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 1
KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 13
KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ 2
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 18
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 7
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 15
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 1
SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 4
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 23
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 16
VETERİNER MÜDÜRLÜĞÜ 12
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 4
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 10
GENEL TOPLAM 300

4734 SY. KİK’NA GÖRE YAPILAN İHALELER (TL)

19.MADDE 21-f madde 22-a Madde 22-b Madde 22-c Madde 22-d Madde

44.456.056 4.265.442 55.152 10.437 1.755.716 11.038.090


