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Genel Bakı"
Yardıma muhtaç ki!ilerin çözüm merkezlerine ba!vuruları ile 
ba!layan; de"erlendirme, aktivite atama, saha incelemesi, 
kurul, karar ve ödeme-teslimat süreçlerini kapsayan beledi-
yelerin sosyal hizmetler daire ba!kanlıkları için geli!tirilmi! 
web tabanlı ve mobil uygulama destekli süreç oto-
masyonudur.

Bilgi ve ileti!im teknolojilerindeki geli!meler; verilere ula!ma, 
verilerin saklanması, analiz edilmesi ve verilerin bir uçtan bir 
uca gönderilmesi konularında kaçınılmaz de"i!imlere yol aç-
maktadır. Ülkemizdeki kurumlar, idari ve mali açılardan 
sürdürülebilir sistemleri kullanmayı tercih etmektedir. 
Dolayısıyla kurumlar donanım ve yazılım altyapılarını Bilgi 
ve ileti!im teknolojilerindeki geli!meleri dikkate alarak 
iyile!tirmek, güncelle!tirmek ve hatta sıfırdan tasarlama 
yolu ile en yeni teknolojilerle yeniden kurgulamak istemekte-
dir. Bu süreci "Dijital Dönü!üm" olarak de"erlendirmek 
yerinde olacaktır. Belediyeler dijital dönü!ümden faydalan-
ması gereken en önemli kurulu!lardandır. Nitekim bu kuru-
lu!ların faaliyetleri insanların ihtiyaçlarını kısa sürede tespit 
edip, hızlı aksiyon alınarak çözüme ula!tırılmasını sa"lamak-
tır.



1. Yardıma muhtaç ki"ilerin ba"vuru, talep ve teslimat süreçleri kayıt altına alınır. 

2. Detaylı sorgulamalar sayesinde dezavantajlı ki"ilere do#ru yardımın yapılması 
           amaçlanır.

3. Her hane için ayrı ayrı dosyalama süreci i"letilir.

4. Efektif kullanımı ile hızlı bir "ekilde yardım süreçleri i"letilir.

5. $lçe, mahalle, sokak bazlı raporlamalar alınabilir.

6. Çe"itli grafik arayüzleri ile yöneticilere karar verme süreçlerinde yardımcı olur.

KAZANIMLAR
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Sosyal incelemecilerin görü"leri ve geçmi" deneyimleri do#rultusunda 

karar verme süreci i"letilir. Yapılacak olan yardımların artması sosyal incele-

mecilerin karar verme sürecini olumsuz etkileyebilmektedir. Kurulda ver-

ilen kararlar hane halkının gelir durumu, sosyo ekonomik durumu, 

hastalıklar, çocukların okul durumları, sahip olunan mülkler vb. girdilere 

göre de#i"ebilmektedir. Bilhassa, kurul çalı"anları için sosyal yardımlarda, 

karar verme sürecini en kolay hale getirmek uygulamamızın en önemli 

özelli#idir. 

ÖZELL!KLER
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Ba"vuru
Yardıma ihtiyacı olan bireylerin çözüm masalarından 
ba"vurularının alındı#ı bölümdür.

1

Talep
Alınan ba"vurulara ait taleplerin eklenip çıkartılabildi#i bölümdür.

2

Aktivite Ataması
Alınan ba"vurular aktivite havuzunda ilçe ve mahallelere göre 
listelenerek saha personeline aktivitelerin atandı#ı bölüm.
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Saha Personeli Mobil Uygulaması
Saha personeline atanan aktiviteler mobil uygulamada bildirim 
olarak görüntülenir. Saha Personelleri mobil uygulama üzerinden 
hane ziyaretlerinde hane ve birey sorularını kayıt altına alır. Hane 
ile alakalı foto#raflar çekilip, gerekli olursa birey ve taleplerin 
düzenlenip kurula gönderildi#i bölümdür.
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Kurul
Kurula gönderilen incelemelerin kurul personelleri tarafından 
neticelendirilip yardımların yapılıp yapılmamasına karar verilen 
bölümdür. Kurul personelleri saha personelleri tarafından 
incelemesi tamamlanmı" dosyalara eri"im sa#layıp; hane ve birey 
incelemelerini, gelir gider durumlarını, çekilen foto#rafları, üzerine 
kayıtlı emlak, araç ve çe"itli ta"ınmazları görüntüleyebilir.
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Karar
Karar girildikten sonra ilgili yardımlar ilgili ekranlarda 
toplanmakta ve her yardım türü için ayrı ayrı süreçler 
planlanabilmektedir.

 Kart Ki!iselle!tirme
  Ödeme Hesaplama

 Teslimat Bekleyen Yardımlar
  Kargo Süreci Takibi

 Evde Bakım Yardımları
  Ziyaret Planları
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Telefon:
+90262 323 39 24

E-mail:
info@trtekyazilim.com

Adres:
Kocaeli Üniversitesi
Teknoloji Geli"tirme Bölgesi,
Vatan Caddesi No. 83 
Yeniköy, Ba"iskele / KOCAEL$


