
istanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık ve sosyal hizmet alanında yaşlılara, özürlülere, 
sokak çocuklarına ve kadınlara yönelik sunulan hizmetleri Sağlık A.Ş. tarafından 
yürütülmektedir. Bu projeler kapsamında sosyal güvencesi olmayan İstanbullulara Sağlık 
Daire Başkanlığı bünyesinde ücretsiz olarak sağlık ve sosyal hizmetler sunulmaktadır. Sağlık 
A.Ş., yalnızca ihtiyaç sahiplerinin değil, kentteki her bireyin sıkıntıları ile ilgilenmektedir. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık A.Ş.; hizmetlerini kentteki bireylerin tümüne kapsamlı 
ve kolay bir şekilde ulaştırabilmek, insanların sağlık, sosyal ve ruhsal bütünlüğüne katkı 
sağlayabilmek, ihtiyaç duyan kesime sağlık ve sosyal hizmet alanında gerekli koordinasyon 
ve yönlendirmeleri yapabilmek ve her an, her yerde, herkesin hizmetinde olan bir Sağlık A.Ş. 
kimliği kazanabilmek için çıktığı yolda inanç ve kararlılıkla ilerlemektedir. 

MİSYONUMUZ 
  
Halkımızın sağlık ve sosyal hizmetler alanındaki her türlü ihtiyacına cevap verecek altyapı ve 
organizasyonları; kurmak, işletmek ve desteklemek. 

Sağlıklı yaşam ve sağlıklı çevre için; proje destek ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek, bu 
konularda yetişmiş personel temin etmek. Verimlilik ve karlılıkla doğru yönetim sergilemek, 
karımızı sosyal projelere dönüştürmek. 

ViZYONUMUZ 

Toplam kalite anlayışıyla, toplumumuzun ve bireylerimizin sağlık standartlarını ve yaşam 
kalitesini yükseltirken, AB’ye giden yolda, sağlık ve sosyal hizmetler sektöründe lider kurum 
olmanın verdiği sorumlulukla halkımıza en çağdaş hizmeti sunmak. 

Kazandığımız tecrübe ve birikimle yerel yönetimlere anlamlı çözümler üretmek. 

İSTANBUL’DA SOSYAL HİZMETLER VE İBB : 

İstanbul’da Sosyal Hizmetler alanında kamu ve özel şirketler huzurevleri, özürlülere yönelik 
eğitim ve rehabilitasyon hizmeti veren küçük işletmeler kurmuşlardı. Darülaceze ise başından 
beri bir belediye müessesesi olmaya devam etmişti. 

1994 yılında Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanlığına 
seçilmesi Belediye’nin sadece klasik belediye hizmetleriyle uğraşan bir kurum olmaktan 
çıkarak sosyal dokuyu korumaya yönelik sosyal hizmetlere kaynak aktaran bir belediye 
olmasını sağlamıştır.  

Okmeydanı’ndaki tarihi Darülaceze tesislerine ek olarak Kayışdağı’nda yeni Darülaceze 
tesisleri inşa edilmiştir. 1994 yılında ilk defa Belediyenin Sağlık Daire Başkanlığı bünyesinde 
İstanbul Özürlüler Merkezi oluşturulmuştur. 2002 Yılında ise Sokak Çocuklarını 
Rehabilitasyonu ve Meslek Edindirme Merkezi kurulmuştur.  

İBB’NİN SOSYAL HİZMETLERİ VE SAĞLIK A.Ş.: 

Belediyenin sosyal dokuyu korumak için yaşlılara, çocuklara, kadınlara, geçlere dönük sosyal 
projelerini gerçekleştirmek için Sağlık ve Sosyal hizmet işlerini yürütmek üzere 1998 
yılsonunda Sağlık A.Ş.kurulmuştur.   

1999 yılında açılan İstanbul Özürlüler Merkezini işletme hizmetleri üstlenilmiş ve bugün de 
bağlı birimleri ile birlikte işletilmesi devam etmektedir. 
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2000 yılında Darülaceze tesislerinin İşletme hizmetlerini üstlenmiş ve günümüze kadar bu 
kuruma hizmet vermeye devam etmiştir.   

Florya’da bulunan belediyeye ait arazide Özürlülere ve ailelerine tatil ve eğitim imkanı sunan 
Yaz kampının işletilmesi üstlenilmiş ve sürdürülmektedir. 

2001 yılında bu üç hizmet yürütülmeye devam edilmiştir.  

2002 Yılında  elindeki projelere ilave olarak İBB nin Evde Sağlık Bakımı Hizmeti üstlenilmiş 
İstanbul’da yaklaşık 1.500.000 hane taranarak anket uygulanmış ve Belediye Doktorlarınca  
talep edilen sağlık bakımı hizmetleri ihtiyaç sahiplerine sağlanmıştır. 2003,  2004 ve 2005 de 
de devam etmiştir. 

2003 yılında İBB Kadın Sağlığı Hizmetleri ve Sokak Çocuklarını Rehabilitasyon ve Meslek 
Edindirme Merkezi yeni projeler olarak üstlenilmiştir.  

2004 yılında İstanbul Kayışdağı Darülaceze Tesisleri, İstanbul Özürlüler Merkezi, Florya 
Özürlüler Yaz Kampı, Evde Sağlık Bakımı Hizmetleri, Kadın Sağlığını Koruma Hizmetleri, 
Sokak Çocuklarını Rehabilitasyon ve Meslek Edindirme Merkezi olmak üzere toplam 6 proje 
ile İstanbul Büyükşehir Belediyesine hizmet verilmiştir. 

2004 yılında İBB şirketlerine gösterilen yeni hedefler uyarınca Sağlık A.Ş. İBB dışındaki 
sağlık ve sosyal hizmet projeleri ile de ilgilenmeye başlamıştır.  

Sağlık Bakanlığının açtığı Sağlık Personeli Hizmet Alımı ihalelerine temizlik, güvenlik ve 
yemek firmalarının girmesi Sağlık A.Ş. gibi Sağlık Personeli çalıştırma tecrübesi olan 
şirketimiz için önemli bir boşluk olarak görülmüş ve ihalelere girilmiştir. 

2005 yılında İBB projeleri geliştirilmiş ayrıca ilçe belediyelere ve diğer Büyükşehirlere yönelik 
projeler hayata geçirilmiştir. 

2005 yılında Mobil Sağlık Taramaları Projesi, Okul Sağlığı Taramaları, Maltepe Özürlüler 
Merkezi, yeni özürlüler eğitim ve rehabilitasyon birimleri ile yeni Kadın Sağlığı Koruma 
hizmetleri birimleri hayata geçirilen projelerdendir. 
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