
F- MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN FAALİYET ALANLARI 

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü dört alt birimden oluşmaktadır. 
 
1. Eğitim Yardımları ve İdari İşler Birimi 

2. Sosyal Yardımlar (Yardım Sandığı) Birimi 

3. İhale ve Gıda İşleri Birimi (2006- Ocak ayı itibari ile başlandı.) 

4. Kadın Koordinasyon (KKM) Birimi 

 

F- 1. EĞİTİM YARDIMLARI 

İstanbul’daki ilkokul, ortaokul, lise ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğrenim 

gören şehit çocuğu, yetim, öksüz, engelli öğrencilerin tamamına durumlarını belgelemek 

koşuluyla yılda bir kereye mahsus nakdi eğitim yardımı yapılmaktadır. 

490.899 Şehit Çocuğu, yetim, öksüz, engelli ilkokul, ortaokul, lise ve rehabilitasyon 

merkezlerinde eğitim ve öğrenim gören öğrenciye 90.656.175 TL nakdi eğitim yardımında 

bulunduk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-2. SOSYAL YARDIMLAR (YARDIM SANDIĞI) 

Nakdi Yardımlar 

Herhangi bir sebeple sosyal veya ekonomik muhtaçlıklarla karşılaşan, asgari seviyede 

dahi geçinme imkânı bulamayan kişi ve ailelere destek olarak, en kısa sürede kendi 

kendilerine yeterli hale getirmek amacıyla karşılıksız parasal ve sosyal destek sağlıyoruz. 

Kurumumuza başvurarak mağduriyetlerini beyan eden vatandaşlarımız evlerinde ziyaret 

edilerek yapılan tespit sonucunda verilen kurul kararı ile ihtiyaçlarını giderilmeye çalışıyoruz. 

556.997 kişiye 852.623 defa 267.485.703TL değerinde nakdi yardım yaptık.  



 

 İstanbul’a çeşitli nedenlerle gelmiş, ekonomik ve sosyal olarak şehirde tutunamayan 

insanlarımızın geri dönüşlerini sağlamaya yönelik vatandaşımıza hizmet veriyoruz.   2014 yılı 

Kasım ayından itibaren Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Tersine Göç Projesi kapsamında 3.683 

ailenin 6.775.315 TL karşılığı göç etmelerini sağlandı. 

Bu amaçla; 

 Hizmet kalitelimizi artırmak için her yıl personel ve araç sayımızı 

genişletiyoruz. 

 İhtiyaç sahibi ailelere daha iyi hizmet verebilmek için, ikamet ettikleri ilçeden 

ödeme almalarını sağlayabilmek amacıyla 2015 yılında banka kartı ile ödeme 

sistemine geçildi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F- 3. İHALE VE GIDA İŞLERİ BİRİMİ 

 

Birimin Görev Tanımı 

 

İhale Birimi, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve bağlı birimlerinin mal ve hizmet 

ihtiyaçlarının alımını 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen usul ve esaslara göre 

gerçekleştirmektedir. Mal ve hizmet alımı faaliyetlerini yürütürken 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5018 Kamu Mali 

Yönetimi Ve Kontrol Kanununlarının ilgili hükümleri doğrultusunda ve Sosyal Hizmetler 

Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Sosyal İşler ve Yardım Esasları 

Yönetmeliklerinde belirtilen görev, esas ve usullere uygun olarak ihale dosyası hazırlama, 

mal ve hizmetlerin teminini ve teslimini sağlama, hak ediş işlemlerini tamamlama 



görevlerinin yanı sıra Sosyal Yardım İSTANBULKART projesi kapsamında projenin 

idari süreçlerinin yürütülmesi ve hak ediş işlemleri ihale birimimizin görevleri arasında 

yer almaktadır.  

Birimin Faaliyetleri 

 

Birim faaliyet alanlarına ait ana başlıklar; 

- Açık İhale Dosyası ve hakedişlerini hazırlama 

- Pazarlık İhale Dosyası ve hakedişlerini hazırlama  

- Doğrudan Temin Dosyası Hazırlama 

- Sosyal Yardım İSTANBULKART kullanımına ilişkin sözleşmeye davet ve 

protokol hazırlama 

- Açık ve Pazarlık İhale Dosyalarında alınan Kesin Teminatların iadesi ve kesin 

kabul dosyalarını hazırlama 

- Anlaşma sağlanan zincir marketlerde kullanılan İSTANBULKART kullanım 

bedellerinin raporlamadan kontrolü ve hakedişlerinin hazırlanması. 

- İhale dosyası yüklenicilerinin, ihale konusu işle ilgili istemesi durumunda İş 

Bitirme Belgelerinin EKAP üzerinden hazırlanması 

- Zeyilname Hazırlama 

- Düzeltme İlanı Hazırlama 

- Kurum İçi ( İBB Müdürlükleri ve birimleri) yazışmaların hazırlanması. 

- Kurum Dışı (İştirakler, yükleniciler, bankalar, anlaşmalı zincir marketler, ticaret ve 

sanayi odaları, ticari kişi ve kuruluşlar, kamu kurumları) yazışmaların 

hazırlanması. 

Birim faaliyetlerini yürütürken sorumlu personelin kontrolü altındaki evrak ve 

dosyaların hazırlanması, fiziksel imza takibi, DAYSİS, EKAP ve HYS işlemlerini 

aynı anda eksiksiz yerine getirerek devam ettirmektedir. 

 

Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün 2006-2015 Tarihleri Arası Gerçekleşen İhaleleri 

 

 

 

 

 

 

F- 4. KADIN KOORDİNASYON MERKEZİ (KKM) 

İstanbul genelinde yaşam mücadelesi veren dezavantajlı ailelerin ihtiyaçlarına çözüm 

üretmeye çalışan Kadın Koordinasyon Merkezi, kadın ve çocuk özelinde gerçekleştirdiği 

sosyo-kültürel çalışmalar ile de sosyal hayatta var olma mücadelesi veren kadınlara destek 

olmaktadır. 444 00 93 nolu çağrı merkezi aracılığı ile İstanbul’u dinleyen merkez arayanların 

sorunlarına çözüm üretmektedir. 
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Yardım Çalışmaları 

 Sosyal Belediyecilik anlayışı çerçevesinde İstanbul’un en ücra köşelerine kadar 

uzanan KKM, ailelerin izni ile ev ziyaretleri gerçekleştirmektedir. Telefon aracılığı ile alınan 

kayıtlar sonrasında 39 ilçede gerçekleştirilen sosyal inceleme çalışması sonucunda; sosyal 

yardım kartı, giyim ve eşya yardımları ile aileler desteklenmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sosyal Yardım İstanbul Kart Çalışması 

 2006 ile 2014 yılları arasında 203.578.550 TL tutarında, 8.143.142 adet Alışveriş 

Kuponunu 633.136 aile 933.863 defa kullandı.  

 2014 yılından itibaren, İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza tek bir kart ile üye alışveriş 

noktalarında kendi istediğini alma imkânı sunan aynı zamanda yüklenen krediyi istediği 

miktarlarda harcama olanağı sağlayan ve kişiye özel kullanım imkânı ile modern, hızlı ve 

güvenilir alışveriş imkânı sunan bir sistem olan Sosyal Yardım İstanbul Kart Hizmetine 

geçildi. Bu zamana kadar 146.384 aile 112.134.213 TL tutarında kart kullandı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eşya ve Giyim Yardımı 

 444 00 93 nolu çağrı merkezi aracılığı ile merkezimize başvuruda bulunan ailelerin, 

sosyal inceleme çalışması yapılarak, ihtiyaçları doğrultusunda Giyim, Eşya ve Sağlık yardımı 

yapılmaktadır.11.123 aileye eşya, 34.210 aileye giyim yardımı yapıldı. 

 

 

 

 

 


