
SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO İŞ AKIŞ ŞEMASI

Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile koordineli olarak Doğrudan temin alımları için fiyat teklifi alma Sosyal yardım talebinde bulunan vatandaşlardan gerekli dilekçe ve evraklarının alınması

En uygun teklifi veren firmadan mal/hizmet alımı yapılması Alınan evrakların talep edilen destek hizmetlerine göre ayrılarak değerlendirmeye alınması

Gerekli işlemlerin yapılarak, düzenlenen evrakların mali hizmetler müdürlüğüne gönderilmesi
Talepte bulunan kişilerin ev ziyaretleri yapılarak, sosyal yardım modülü kullanılarak ve S.Y.D.V. İle 

görüşülerek sosyal araştırma raporlarının hazırlanması

Hazırlanan raporlara istinaden yardımların yapılması/yapılmaması

Resmi yazışmaların takibi ve tanziminin yapılması

Personel özlük işlemlerinin takibinin yapılması

Müdürlük birimleri, personelleri ve araçlarının kontrollerinin yapılması



SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

EVDE SAĞLIK HİZMETİ HASTA NAKİL HİZMETİ EVDE BAKIM HİZMETİ

Müdürlüğe gelen müracaatlar 
doğrultusunda hastaları 

ziyaret etmek

Müdürlüğe gelen müracaatlar 
doğrultusunda uygun görülen 

vatandaşlara hasta nakil hizmeti 
verilmesi

Müdürlüğe gelen müracaatlar 
doğrultusunda hastalara 

gitmek

Reçeteli enjeksiyon, serum, 
pansiyon, kan alımı, sonda vb. 

hizmetleri sunmak

Spor müsabakalarında ve bazı kurum 
etkinliklerinde görevlendirmeye 

istinaden hizmet vermek

Yatalak konumdaki hastaların 
vücut temizliğini yapmak

Hasta nakil araçlarının hijyen ve malzeme kontrollerinin 
yapılması



SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ AŞEVİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Müdürlüğe gelen müracaatlar ve çeşitli mekanizmalar tarafından yapılan ihbarlar değerlendirilerek ihtiyaç sahiplerinin saptanması

Malzemelerin temininin ve stok durumunun ve gelen bağışların takip ve kabul edilmesi

Aşçı tarafından yemeklerin yapılması

Yemeklerin dağıtım aracına yüklenmesi

İhtiyaç sahibi vatandaşların evlerine yemek servisi yapılması 

Aşevinin temizlenmesi

Belirli günlerde hayırların yapılarak halka dağıtılması  



SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL MARKET İŞ AKIŞ ŞEMASI

Kullanılabilir durumdaki ev ve giyim eşyalarının bağışçılardan alınması

Ev eşyalarının depoda muhafaza edilmesi / giyim eşyalarının sosyal 
market biriminde düzenlenmesi

Saptanan ihtiyaç sahiplerine araçla veya yerinden dağıtımın yapılması



SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HİZMET MERKEZİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

ERKEN DOĞMUŞLAR KONUK EVİ KADIN DANIŞMA EVİ ENGELLİ DESTEK BİRİMİ "ÖZEL ÇOCUKLAR EĞİTİM EVİ"

Kurum sorumlusu tarafından günlük iş akışına yönelik planlamanın personele aktarılması

Sakinlerimizin ve odalarının günlük rutin 
kontrollerinin yapılması

Müracaat ve ihbarların değerlendirilmesi
Zihinsel engelli öğrencilerin servis aracıyla evlerinden 

alınarak kuruma getirilmesi

İlaç takiplerinin yapılması
Diğer mekanizmalarla görüşülerek 

yönlendirmelerin yapılması
Öğrencilerin el becerilerini geliştirici aktiviteler ve 

galoş üretimi yapmaları    

Yemek servislerinin yapılması
Sivil toplum kuruluşları ile ortaklaşa faaliyetlerin 

yapılması  
Yemek servislerinin yapılması

Temizlik ve düzenin sağlanması
Kadına ve çocuğa yönelik çeşitli eğitimlerin 

düzenlenmesi
Öğrencilerin servis aracıyla evlerine bırakılmaları

Temizlik ve düzenin sağlanması


