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Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzce, ilçe sınırlarında 
ikamet eden, yardıma muhtaç olup sosyal yardım ta-
lebinde bulunan vatandaşlarımıza, yaşlı ve engellilere, 

asker ailelerine, yangın ve doğal afet mağdurlarına yapılan sos-
yal inceleme sonucunda yardımlarda bulunulmaktadır.  Doğum, 
sünnet, evlilik gibi mutlu anlarında da Beyoğlu sakinlerinin ya-
nında olabilmek adına çeşitli proje, organizasyon ve şölenler 
düzenlenmektedir. Ayrıca Belediyemiz adına işletme ve iştirak-
lerin kurulması, işleyişi ve her türlü işlemlerinin yürütülmesin-
den sorumludur.

5035 sayılı Kanun ile yürürlüğe giren ve 5393 sayılı Kanuna 
bağlı olarak hizmet veren gıda bankacılığı organizasyonu kap-
samında, Belediye Meclisimizin verdiği yetkiyle Türk Kızılayı İs-
tiklal Şubesi ve Beyoğlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı ile ortak hizmet protokolü imzalanarak örnek 
bir proje şeklinde Sosyal Market uygulaması başlatılmıştır. 2012 
yılında Belediyemizce Sosyal Market Vakfı ile iş birliği yapılarak 
sistemin daha büyük kesime hitap etmesi ve bağışçı sayısının 
arttırılması sağlanmıştır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın başta 
gıda olmak üzere; giyim ve temizlik maddesi ihtiyaçları, verilen 
elektronik alışveriş kartlarındaki limitleriyle giderilmiştir. Ayrı-
ca oluşturulan elektronik sistemle, bağış yapan hayırseverlere 
yaptıkları bağışların kimlere ulaştırıldığı ile ilgili düzenli raporlar 
gönderilmiştir.

Bu projemiz diğer belediyelerce örnek alınmış ve kendi ilçe-
lerinde uygulanmaya başlanmıştır. Ulusal ve uluslar arası alan-
da ödüle layık görülen örnek projemiz bizleri gururlandırmıştır. 

Engelliler Şefliğimizde, ilçemizde yaşayan engelli bireylerin 
tespiti, diyaliz hastalarının gidiş-gelişlerinin sağlanması, eğitim 
faaliyetlerinin organizasyonu, gereksinim duydukları tekerlekli 
sandalye, akülü araç, hasta karyolası, havalı yatak, koltuk değ-
neği vb. gibi hizmetlerin koordinasyonu sağlanmaktadır.

İşletmeler Şefliğimiz; Beyoğlu Belediyesi adına kurulacak 
işletme ve iştiraklerin kuruluş, işleyiş ve her türlü işlemlerini yü-
rüterek, kurulacak iştiraklerin ekonomik ve verimlilik esaslarına 
göre idaresi, planlaması, programlanması ve işletilmesini sağla-
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mak; ayrıca faaliyet alanı ile ilgili projeler üretmek amacıyla 
oluşturulmuştur.

İhale İşleri Şefliğimiz, 08.10.2021 tarih ve 58 sayılı Meclis Ka-
rarı ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlanmıştır.

ması kararlaştırılmaktadır. Bu puanlandırma ile hangi yardım-
ların hangi periyotlarla verileceği belli olur ve büro personelimiz 
müracaata dair bir dosya oluşturulmaktadır. Bu dosyada araş-
tırma formu ve gereken resmi evraklar bulunmaktadır. Büro 
personelimizin ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı arayarak ya da 
toplu elektronik mesaj ile bilgilendirmesinden sonra ihtiyaç sa-
hiplerinin kartlarını teslim almasıyla onay süreci sona ermekte-
dir. Ancak var olan durum bilgilerini güncel tutabilmek herkese 
ihtiyacı doğrultusunda yardım yapabilmek için tespitlerimiz en 
az yılda bir kez tekrarlanmaktadır.
          
2021 yılında 2.189 adet yeni başvurunun sosyal yardım incele-
mesi yapılmıştır.    

Gıda Bankacılığı Kapsamında Sosyal Market
Gıda Bankası, üretici veya satıcılardan bedel ödemeden al-

mış 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 Genel 
Tebliği doğrultusunda ihtiyaç fazlası; gıda, giyim, temizlik, ya-
kacak 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 gıdayı 
tedarik eden, uygun şartlarda depolayan ve bu ürünleri doğru-
dan veya değişik yardım kuruluşları vasıtasıyla ihtiyaç sahip-
lerine ve doğal afetlerden etkilenenlere ulaştıran ve kâr amacı 
gütmeyen dernek ve vakıfların oluşturduğu organizasyonlar” 
olarak tanımlanmıştır.

Gıda bankacılığı sisteminde, gerçek ve tüzel kişiler arasında 
köprü vazifesi görerek israfın önlenmesi hususunda toplumsal 
şuurun oluşmasına katkıda bulunarak sosyal adaletin sağlan-
ması yolunda önemli bir adım atılmıştır.

Belediye Meclisinin aldığı karar doğrultusunda Sosyal Mar-
ket Vakfı ile ortak hizmet protokolü imzalanmış ve bu protokol
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Sosyal Yardım Başvuruları ve Yapılan Sosyal İncelemeler
İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sosyal yardım başvuruları; 

telefon veya elektronik ileti, Beyoğlu Belediyesi İletişim Mer-
kezi, Acık Kapı ve Bilgi Edinme başvurusu ve büromuza şah-
sen yapılmaktadır. Yapılan başvurular Belediyemiz Bilgi İşletim 
Sistemi (AKOS) sosyal yardım programına otomatik olarak ek-
lenmekte olup ekiplerimizin ellerindeki tabletlere sırasıyla baş-
vurular atanmaktadır. Tabletlere yapılan atamadan sonra yar-
dıma muhtaç vatandaşlarımız, sosyal yardım saha ekiplerimiz 
tarafından evlerinde tek tek ziyaret edilerek, sosyal inceleme-
leri yapılmaktadır. Yapılan incelemede; o hanenin genel ihtiyacı 
belirlenmekte ve ihtiyaca yönelik hizmetler yapılmaktadır. Bu 
hizmetlerimiz yapılan sosyal incelemeler sonucunda; yemek 
yapma imkanı olmayan yaşlı ve hastalarımıza, pandemi döne-
minde Covid-19 tanısı almış olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımı-
za   sıcak yemek dağıtımı, banyosu olmayan vatandaşlarımıza 
banyo hizmeti, evinde engelli birey ile yaşayan vatandaşlarımı-
za evde bakım maaşı, yaşlı veya engelli olup da kimsesi olma-
yan vatandaşlarımızın evde bakım ve öz temizliği, yine engelli 
vatandaşlarımıza medikal malzeme yardımı ve eşya ihtiyacı 
olan vatandaşlarımıza eşya yardımı vb. hizmetlerimiz için sos-
yal incelemelerimizin ve edinilen bilgilerin mahallede yaşayan 
komşuların teyitleri neticesinde gerçekleşmektedir.            

Sosyal kart ihtiyacı olan ailelerin;  nüfusu, öğrenci sayısı, 
varsa engelli bilgileri, gelir ve gider durumu bilgileri alınmakta-
dır. Bu bilgiler sosyal yardım programına aktarıldığında sistem 
otomatik olarak ihtiyaç durumuna göre puanlandırma yapmak-
tadır. Değerlendirme Kurulu kararı ile hangi periyotla yardım al-                                                                       
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çerçevesinde Kasımpaşa’da bulunan Sosyal Market ve Lojistik 
Destek Merkezi’nden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza verilen 
elektronik kartların alışveriş limitleriyle gıda, giyim ve temizlik 
ürünleri ihtiyaçları giderilmektedir.

Gıda Paketi Dağıtımı 
İlçemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza pandemi 

süresinde yaklaşık 6.981 adet gıda paketi ekiplerimiz tarafın-
dan vatandaşlarımızın evlerine teslim edilmiştir.            

Bu kapsamda, yardım kampanyası başlatılmış olup, gıda 
bankacılığı sistemini anlatan; broşür, tanıtım filmi CD’si, gazete 
hazırlattırılmış ve iş adamları ziyaret edilerek proje anlatılmış ve 
destek talep edilmiştir. Ziyaretlerimiz ile farklı kurumsal firma 
yetkilileriyle görüşmeler sağlanmıştır. Sosyal Marketle ilgili web 
sitemiz düzenli olarak güncellenmekte, sosyal paylaşım siteleri 
eklenip faaliyetlerimiz daha fazla insana duyurulmaya çalışıl-
maktadır.   

Bağış yapmak isteyen bağışçılarımızla irtibata geçilerek 
araç ve ekipmanla yardım malzemeleri yerinden teslim alınarak, 
yapılan protokol çerçevesince maliyet bedeli üzerinden Sosyal 
Market Vakfınca bağış makbuzu hazırlanıp ve bağışçıya ulaştı-
rılmıştır. Alınan ürünler sisteme girildikten sonra ise, her ürün 
için ayrı ayrı barkod çıkarılmış, böylece yapılan bağışın takibi 
yapılarak ay sonunda bağışçıya yardım ürünlerinden faydala-
nanlarla ilgili düzenli olarak rapor gönderilmiştir. Ayrıca bağış 
yapanlara ziyaretlerle teşekkür edilmiştir.

Gıda bankacılığı kapsamında oluşturulan Sosyal Markette 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ihtiyaç durumuna göre derece-
lendirilmiştir. A grubu 1.derecede ihtiyaç sahibi, B grubu 2. de-
recede ihtiyaç sahibi, C grubu 3. derecede ihtiyaç sahibi olarak 
tanımlanmıştır. A grubu kredisini bir ay içerinde kullanabilmek-
te, B grubu kredisini 3 ay içerisinde kullanabilmekte ve C grubu 
kredisini 6 ay içerisinde kullanabilmektedir. Alışveriş kartlarına 
belirlenen zamanlarda otomatik olarak 130 gıda 250 giyim kre-
disi yüklenmekte ve hanedeki kişi sayısı arttıkça ekstra 30 gıda 
kredisi, 100 giyim kredisi yüklenmektedir. Yapılan son düzenle-
meyle giyim  kredisi tüm gruplarda 6 ay olarak değiştirilmiştir. 
Böylece her ailenin alacağı yardım kişi sayısına oranlanmıştır. 
İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız Kasımpaşa’da bulunan sosyal 
market – lojistik depo merkezinden alışveriş yapabilmektedirler.

Sosyal Markette 2021 yılı sonuna kadar 4.787 ailenin Sosyal 
Market kartı aktif olup, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ihtiyaçla-
rını marketimizden karşılamıştır.
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Giysi Paketi Dağıtımı 
İlçemizde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza pandemi 

süresinde 3.243 adet giysi paketi ekiplerimiz tarafından vatan-
daşlarımızın evlerine ulaştırılmıştır. Toplamda 12.816 kişi bu 
hizmetten yararlanmıştır.

Kurban Bağış Kampanyası
Sosyal Market Vakfı ve Belediyemiz işbirliği kapsamında, 

2021 yılında yapmış olduğumuz kurban bağış kampanyasında 
gerçekleşen bağışlar neticesinde 10 ton 559 kilo et vatandaşla-
rımıza ulaştırmak üzere Sosyal Market Vakfı tarafından kirala-
nan soğuk hava deposu ile Lojistik Destek Merkezinde bulunan 
soğuk hava depomuzda muhafaza edilmektedir.

Muhafaza edilen kurban etleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımı-
za her ay yaklaşık 2 ton olarak en sağlıklı şekilde ulaştırılmakta-
dır. Bağış yapan hayırsever vatandaşlarımız kurban kesiminden 
sonra  elektronik mesaj yoluyla bilgilendirilmektedir. 

Ev Eşyası Yardımı 
Kullanılabilir durumda bulunan ikinci el ev eşyasını bağışla-

mak isteyen vatandaşlarımızın bağışları; belki evinde yatacak 
yatağı, oturacak koltuğu olmayan, belki de yemeğini koyacak 
bir dolabı bile olmayan vatandaşlarımız için hayati değer taşı-
maktadır. Bu anlamda halktan aldığımız güç ve destek ile yine 
halka hizmet verilmiştir. Bürolarımıza ulaşan telefonlar netice-
sinde beyaz eşyadan, mobilyaya, mutfak gereçlerinden, yatak 
yorgana kadar her türlü bağış tarih verilerek yerlerinden tuta-
nak karşılığında teslim alınmıştır. Hayırsever vatandaşlardan 
gelen bağışlar, sosyal yardım ekiplerimizce tespit edilen ihtiyaç 
sahibi, sel, yangın veya diğer tabii afete maruz kalmış ailelerin 
ihtiyaçlarına göre tutanak karşılığında teslim edilmiştir. 2021 yı-
lında 274 ihtiyaç sahibi aileye talepleri doğrultusunda ev eşyası 
yardımı yapılmıştır.

Eğitim Yardımları
İlçemizdeki başta yetim-öksüz öğrencilerimiz olmak üzere 

ihtiyaç sahibi çocuklarımızın eğitim ve öğretimde ihtiyacı olan 
okul kıyafeti, kırtasiye malzemesi, okul çantası vb. eğitim araç 
ve gereçleri Sosyal Market Vakfı işbirliği protokolü çerçevesin-
de Müdürlüğümüz tarafından temin edilmektedir. 2021  yılında 
eğitim yardımları çerçevesinde ilk ve ortaokulda öğrenim gören 
öğrencilerimize Sosyal Market Vakfımızdan 51 adet okul kıyafe-
ti desteği sağlanmıştır. 

Kömür Yardımı
İlçemiz dahilinde ikamet edip soba kullanan, fakat mağdur 

oldukları için kömür alamayan, kışın zor şartlarıyla mücadele 
eden vatandaşlarımıza biraz olsun yardımcı olabilmek amacıyla 
kömür dağıtımı yapılmıştır. Müdürlüğümüze başvuran vatan-
daşlarımızın sosyal incelemeleri yapıldıktan sonra Değerlendir-
me Kurulu kararı ile onaylanan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 
kömür yardımı yapılmaktadır. 2021 yılında Sosyal Market Vakfı-
mızdan 88 haneye 880 adet torba kömür dağıtılmıştır.
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Yaşlılara Saygı Haftası  
Yaşlılar, dünle bugün arasındaki  köprülerdir. Kültür yaşa-

mımızı yarınlara taşımayı sağlayan en önemli varlıklarımızdır. 
Yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi ve yaşama bağlı olarak 
hayatlarını sürdürmeleri sosyal belediyeciliğin en önemli unsur-
larındandır. Yaşlı insanlar ruhsal yönden de kendisine yakınlık 
gösterecek, sohbet edebileceği belki de yaşam tecrübelerini 
aktarabileceği kimseleri yanında ister. 18-24 Mart Dünyada ve 
ülkemizde Yaşlılara Saygı Haftası olarak kutlanmaktadır. 2021 
yılında 253 yaşlı vatandaşımıza çeşitli hediyelerle ziyaret ger-
çekleştirilmiştir. 

Geleneksel Sünnet Organizasyonu 
Özellikle yardıma muhtaç kesimin, belki kendi imkânlarıyla 

gerçekleştiremeyeceği konularda Sosyal Belediyeciliğin gereği 
olarak vatandaşlarımızın yanında olma gayretindeyiz. Gelenek-
sel 27. Sünnet Şöleni Organizasyonu kapsamında vatandaşları-
mızın müracaatları doğrultusunda, sünnet olacak çocuklarımı-
za; pantolon, gömlek, çorap, ayakkabı, asa, papyon, maşallah, 
şapka ve pelerinden oluşan sünnet seti teslim edilmiş ve Has-
köy Etkinlik Alanı’nda sünnet çocuklarımız ve ailelerinin de ka-
tıldığı, neşeli anların yaşandığı şölen organizasyonu yapılmıştır. 
2021 yılında sünnet organizasyonumuz çerçevesinde 210 çocu-
ğumuzun kaydı alınıp işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

Mülteci Misafirlere Yapılan Yardımlar
İlçemizde ikamet kaydı olan mülteci misafirlerimiz, Sosyal 

Yardım Büromuza gelerek müracaat etmektedirler. Sosyal in-
celemeleri yapılan mülteci misafirlerimizden uygun görülenlere 
sosyal market kartı verilmektedir. 2021 yılında 569 ihtiyaç sahi-
bi mülteci aile Sosyal Marketten faydalanmıştır.

Hamam Hizmeti
Beyoğlu’nda ikamet eden evinde şebeke suyu bağlantısı, 

banyosu bulunmayan ailelere ve Beyoğlu’ndaki evsizlere ( Bi-
mekân) yönelik bir hizmettir. Bi-mekânlara Kasımpaşa Büyük 
Hamam’ından hizmet alımı yapılarak sıhhi banyo ihtiyaçlarını 
karşılamaları sağlanmıştır. Hamam hizmeti kapsamında 2021 
yılında evinde banyo yapma imkanı bulunmayan vatandaşları-
mıza ve mekansızlara Kasımpaşa Büyük Hamamı’nda 245 defa 
hizmet verilmiştir. Ayrıca, 549 Bi-mekana  giysi yardımı yapıl-
mıştır. 

Aşevi ve Sıcak Yemek
Müdürlüğümüze müracaat eden vatandaşlarımızın sosyal 

incelemeleri yapıldıktan sonra, ailede yaşayan kişi sayısına göre, 
her gün Belediyemizin yemekhanesinde pişirilen ve hayırsever 
vatandaşların bağışları ile (adak, kurban) desteklenen yemekler 
ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaktadır. Bölgemizde ikamet eden 
yaşlı, engelli, hasta ve kimsesiz vatandaşlarımızla, pandemi ne-
deniyle Covid-19 hastalarına sıcak yemek hizmeti ekiplerimiz 
tarafından evlerine teslim edilerek gerçekleşmiştir. 2021 yılında 
80.838 kişiye her gün 2 öğün olmak üzere toplamda 161.676 
adet sıcak yemek dağıtımı yapılmıştır. 
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Muhtaç Er Ailesine Yardım
Muhtaç er annesi veya eşinin başvuruları alınıp, Askerlik Şu-

besi Başkanlığı, Muhtarlık ve Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOY-
BİS) araştırması yapıldıktan sonra karara bağlanmak üzere Be-
lediye Encümeni'ne gönderilmektedir. 

2021 yılında 383 başvuru alınmış olup, Belediye Encümeni-
nin verdiği karar doğrultusunda 247 başvuru için maaş bağlan-
masına karar verilmiş ve ilgililerine yazılı ve sözlü bilgi verilerek, 
maaş bağlanmak üzere Mali İşler Müdürlüğü'ne gönderilmiştir.

Tabii Afet ve Yangın Yardımı
Bölgemizde meydana gelen tabii afet ve yangınlarda, mağ-

dur olan vatandaşlarımızın başvuruları alınıp olayda zarar gören 
yerin tespiti sosyal inceleme ekibimizce yapıldıktan sonra dos-
ya Belediye Encümeni'ne gönderilmektedir. 2021 yılında 16 adet 
mağdur vatandaşımıza yardım edilmiştir.

Kastamonu/Bozkurt ve Sinop’a Sel Yardımı 
Beyoğlu’nda, hayırsever bağışçıların desteğiyle Sosyal Mar-

ket tarafından hazırlanan ve içerisinde temel gıda ile çeşitli yar-
dım malzemelerinin yer aldığı 5 kalemden oluşan 16.000 adet 
ürün yardım tırlarıyla sel felaketinden zarar gören vatandaşla-
ra ulaştırılmak üzere Sinop’a; 11 kalemden oluşan 76.556 adet 
ürün de sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçe-
sine kısa süre içerisinde ulaştırılmıştır.

Antalya/Akseki Orman Yangını Yardımı 
Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Aksekililer Platformu Der-

nekleri iş birliğinde başlatılan yardım organizasyonu kapsamın-
da, Sosyal Market’in de katkılarıyla temel gıda ve çeşitli ihtiyaç 
malzemelerinin yer aldığı 17 kalemden oluşan 3.240 adet ürün 
yardım tırları aracılığıyla Antalya’nın Akseki ilçesinde çıkan or-
man yangınında zarar gören vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır.

Hoşgeldin Bebek
Beyoğlu Belediyesi sınırları içinde yaşayan vatandaşlarımı-

zın, yeni doğan bebeklerine hayırlı olsun demek, sevinçlerini 
paylaşmak, yeni dünyaya gözünü açan bebeğimizi görmek ve 
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali YILDIZ’ın tebrikini iletmek 
için evleri ziyaret edilmiştir. 2021 yılında 2.069 bebeğimizi ziya-
ret edip, hediyelerimiz sunulmuştur.

Her Doğana Bir Fidan
Beyoğlu’nda doğan her çocuk için 1 zeytin fidanı dikiyoruz. 

2021 yılında belediye başkanımızın eşi Seyhan Yıldız hanıme-
fendinin himayelerinde 3.374 adet zeytin fidanı dikilmiştir. 
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Mutluluklar Eskimesin 
Beyoğlu’nda yaşayan, resmi nikahı olmayan, evlenmiş ama 

gelinlik ve damatlık giyememiş, düğününü yapamamış çiftleri-
mize destek olunmuştur. Belediye Başkanımız Haydar Ali YIL-
DIZ’ın eşi Seyhan YILDIZ’ın himayelerinde başlatılan “Mutluluk-
lar Eskimesin” Projesi kapsamında Sosyal Market’e bağışlanan 
gelinlik bağışlarının değerlendirilmesi sonucunda 2021 yılında 
21 çiftimizin mutluluklarına eşlik ederek, resmi nikahı olmayan 
ailelerin nikah akitleri Belediye Başkanımız Haydar Ali YILDIZ 
tarafından gerçekleştirilmiştir. 

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 ku-
rumlara yönlendirilmekte, zaten zor olan hayatları kolaylaştırıl-
maya çalışılmaktadır. Engellilerle ilgili tüm hizmetlerimiz Mü-
dürlüğümüz merkezinden verilmektedir. Bu kapsamda, 2021 
yılında ilçemizde 2.034  engelli vatandaşımız tespit edilmiş ve 
engelliler büromuza kaydı yapılmıştır. Ayrıca vatandaşlarımızın, 
engelli bilgileri onların talepleri ve durumlarıyla ilgili tüm kayıtlar 
revize edilmiş  ve engelli vatandaşlarımız  ziyaret edilmiştir.

Engellilere Verilen Yardımlar
İlçemizde yaşayan engellilerimize yardımcı olmak, içinde 

bulundukları zor durumu bir nebze olsun kolaylaştırmak adına 
bürolarımıza yapılan müracaatlar doğrultusunda, engelli rapor-
ları baz alınarak yine tespit çalışmaları yapıldıktan sonra engelli 
vatandaşlarımıza çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Bunlara kısa-
ca değinecek olursak; bugüne kadar bürolarımıza müracaatta 
bulunan engellilerin talepleri mümkün olduğunca karşılanmaya 
çalışılarak, ihtiyaçları doğrultusunda medikal malzeme temin 
edilmektedir.

ENGELLİ HİZMETLERİ 

Müdürlüğümüz; bünyesinde 2006 yılında Engelliler Büro-
sunu kurmuştur. İlçe dahilinde, engellilerin vatandaşlarımızın 
tespitini yaparak ve ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitici ve kültürel 
programlar yapmaktadır. Kurulduğu ilk günden bu yana Sosyal 
Belediyeciliğin bir gereği olan “dezavantajlı kesimler kapsamın-
da” yer alan kitlelerin sosyal hayata adaptasyonunun sağlan-
ması amacıyla, çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Engelliler Şefliği, 
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bürosunda faaliyet göstermek-
tedir. 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 edilmek-
tedir. Engellilerimize, Müdürlüğümüzce yürütülen hizmetler-
de öncelik tanınmaktadır. Bunların yanında yardıma muhtaç 
engellilerimize ihtiyaç duydukları her türlü medikal cihazları 
(tekerlekli sandalye, akülü araç, hasta karyolası, havalı yatak, 
koltuk değneği vb.) temin edilmekte, sosyal aktiviteler düzen-
lenmekte, önemli gün ve haftalarda STK’larla iş birliği sağlana-
rak, çeşitli programlar yapılmaktadır.
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2021 yılında Müdürlüğümüze yapılan engelli malzemesi 
talepleri çerçevesinde gerekli çalışma yapılmış olup, mağdu-
riyeti tespit edilmiş olan engelli vatandaşlarımıza bağış yo-
luyla gelen; 30 adet tekerlekli sandalye,  2 adet akülü araç, 
18 adet hasta karyolası, 2 adet havalı yatak, 1 çift koltuk 
değneği, 1 adet engelli yürüteci teslim 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 sağlamaları  
açısından İlçemizdeki Mehmet Oyal Özel Eğitim ve Rehabi-
litasyon Merkezinde eğitim alan engelli öğrencilerimize de  
servis hizmetleri verilmektedir. Ayrıca ilçemizde ikamet eden 
diyaliz hastalarının evlerinden alınıp Hamidiye Etfal Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Sarıyer Çayırbaşı Ek Hizmet Binasına 
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 ya-
talak hastaların bir yerden başka bir yere ulaşımının sağ-
lanması gerektiğinde, Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan 
asansörlü engelli aracımız devreye girerek, engelli vatandaş-
larımızı  evlerinden alıp gideceği hastaneye taşıyabilmekte 
ve araçta bulunan asansör sayesinde tekerlekli sandalyeye 
bağlı hastalar kolaylıkla taşınabilmektedir.

Bu kapsamda 2021 yılında 13 kişiye diyaliz servisi, 92 en-
gelli öğrenciye okul servisi için ulaşım hizmeti imkanı sağ-
lanmıştır. 

İlçemiz dahilinde ikamet eden engelli vatandaşlarımızın 
hayata adaptasyonunun sağlanması amacıyla çeşitli etkin-
likler düzenlemekteyiz. Bu yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 
dolayısıyla Hasköy Kültür ve Gösteri Merkezi’nde 350 engelli 
ve yakınlarının katılımıyla yemek ve konser organizasyonu 
yapılmıştır.

Beyoğlu İlçesi Gezi Organizasyonları
Beyoğlu halkına yönelik, ilçemizin önemli kültür, tarih ve 

tabii güzellikleri olan yerlerine çeşitli gezi organizasyonları 
düzenlenmiştir. Bölgemizde faaliyette bulunan STK’lar, der-
nekler, kurum ve kuruluşlar, üniversiteler ve mahallelerden 
gelen istekler doğrultusunda araç temin edilmiştir.

İHALE İŞLERİ ŞEFLİĞİ 

İhale İşleri Şefliğimiz, 08.10.2021 tarih ve 58 sayılı Meclis 
Kararı ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlanmıştır. 

Müdürlük Kurumsal Çalışmaları ve Tanıtımı
Katılımcılığı, sosyal paylaşımları arttırmak ve ilçemiz 

dahilinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza daha iyi 
hizmetler üretmek maksadıyla müdürlüğümüzün yapmış 
olduğu sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili tanıtım filmi hazır-
lanmıştır. Ayrıca Ramazan Ayında ve Kurban Bayramı kam-
panyasında vatandaşların desteğini almak için broşürler ha-
zırlanmıştır. Bağışçılarımıza bağışlanan ürünlerin ürün çıkış 
raporlarını düzenli olarak ulaştırarak, özel günlerde tebrik 
mahiyetinde ve davetlerimiz için bağışçılarımıza tebrik ve 
davet mektupları göndermekteyiz. Sosyal Market'in çalışma-
ları konusunda bilgi vermek için katalog hazırlanmış, Semt 
Konağı şubelerimizde ve diğer merkezlerimizde dağıtımları 
yapılmıştır. Sosyal Marketle ilgili web sitemiz düzenli olarak 
güncellenmiş, sosyal paylaşım siteleri eklenip faaliyetlerimiz 
daha fazla insana duyurulmaya çalışılmıştır.
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