
SANCAKTEPE KAYMAKAMLIĞI 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 

KAMU HİZMET STANDARTLARI  

SIRA 

NO 

VATANDAŞA SUNULAN 

HİZMETİN ADI 

BAŞVURUDA 

İSTENİLEN BELGELER 

HİZMETİN 

TAMAMLANMA 

SÜRECİ     

(ENGEÇ) 

1 Gıda Yardımı 

1. Nüfus Cüzdanı aslı ve ilk defa 

başvuru yapılıyorsa nüfus 

cüzdanının önlü arkalı fotokopisi  

2. Yardım konusu ile ilgili şartlar 

sağlanıyorsa vakıf çalışanı 

tarafından verilecek formların 

doldurulması  

30 GÜN (İlk 

defa 

Başvuruluyorsa) 

2 Yakacak Yardımı 

1. Nüfus Cüzdanı aslı ve ilk defa 

başvuru yapılıyorsa nüfus 

cüzdanının önlü arkalı fotokopisi  

2. Yardım konusu ile ilgili şartlar 

sağlanıyorsa vakıf çalışanı 

tarafından verilecek formların 

doldurulması  

30 GÜN (İlk 

defa 

Başvuruluyorsa) 

3 Barınma Yardımı 

1. Nüfus Cüzdanı aslı ve ilk defa 

başvuru yapılıyorsa nüfus 

cüzdanının önlü arkalı fotokopisi  

2. Yardım konusu ile ilgili şartlar 

sağlanıyorsa vakıf çalışanı 

tarafından verilecek formların 

doldurulması       3. Barınma ihtiyaç 

raporu, varsa hasar tesbit raporu, 

kira kontratı,.. 

30 GÜN (İlk 

defa 

Başvuruluyorsa) 

4 
Tek Seferlik  

Yardımlar 

1. Nüfus Cüzdanı aslı ve ilk defa 

başvuru yapılıyorsa nüfus 

cüzdanının önlü arkalı fotokopisi  

2. Yardım konusu ile ilgili şartlar 

sağlanıyorsa vakıf çalışanı 

tarafından verilecek formların 

doldurulması  

30 GÜN (İlk 

defa 

Başvuruluyorsa) 

5 Sağlık Yardımı 

1. Nüfus Cüzdanı aslı ve ilk defa 

başvuru yapılıyorsa nüfus 

cüzdanının önlü arkalı fotokopisi  

2. Yardım konusu ile ilgili şartlar 

sağlanıyorsa vakıf çalışanı 

tarafından verilecek formların 

doldurulması       3. Sağlık Kurulu 

Raporu, cihaz kullanması 

gerektiğine dair sağlık kurulu 

raporu ve vakıf çalışanı tarafından 

istenecek diğer belgeler  

30 GÜN (İlk 

defa 

Başvuruluyorsa) 



6 Eğitim Yardımları 

1. Nüfus Cüzdanı aslı ve ilk defa 

başvuru yapılıyorsa nüfus 

cüzdanının önlü arkalı fotokopisi  

2. Yardım konusu ile ilgili şartlar 

sağlanıyorsa vakıf çalışanı 

tarafından verilecek formların 

doldurulması  

30 GÜN (İlk 

defa 

Başvuruluyorsa) 

7 Şartlı Eğitim Yardımı  

1. Nüfus Cüzdanı aslı ve ilk defa 

başvuru yapılıyorsa nüfus 

cüzdanının önlü arkalı fotokopisi 2. 

Yardım konusu ile ilgili şartlar 

sağlanıyorsa vakıf çalışanı 

tarafından verilecek formların 

doldurulması  

30 GÜN (İlk 

defa 

Başvuruluyorsa) 

8 Şartlı Sağlık Yardımı  

1. Nüfus Cüzdanı aslı ve ilk defa 

başvuru yapılıyorsa nüfus 

cüzdanının önlü arkalı fotokopisi  

2. Yardım konusu ile ilgili şartlar 

sağlanıyorsa vakıf çalışanı 

tarafından verilecek formların 

doldurulması  

30 GÜN (İlk 

defa 

Başvuruluyorsa) 

9 

2022 Yaşlı Aylığı            

2022 Engelli Aylığı                

2022 Engelli Yakını Aylığı 

1. Nüfus Cüzdanı aslı ve ilk defa 

başvuru yapılıyorsa nüfus 

cüzdanının önlü arkalı fotokopisi  

2. Engelli Aylıkları için %40 ve üzeri 

engel oranlı Sağlık Kurulu Raporu      

3. Yardım konusu ile ilgili şartlar 

sağlanıyorsa vakıf çalışanı 

tarafından verilecek formların 

doldurulması       4. Engelli Yakını 

Aylığı için, anne-baba boşanmış ise 

velayet kararı            5.  Kısıtlı ise 

hak sahibi için vasilik belgesi 

30 GÜN (İlk 

defa 

Başvuruluyorsa) 

10 
Engelli Araç- Protez- Cihaz 

Yardımı  

1. Nüfus Cüzdanı aslı ve ilk defa 

başvuru yapılıyorsa nüfus 

cüzdanının önlü arkalı fotokopisi  

2. Yardım konusu ile ilgili şartlar 

sağlanıyorsa vakıf çalışanı 

tarafından verilecek formların 

doldurulması        3. Sağlık Kurulu 

Raporu, medikal malzeme 

kullanması gerektiğine dair sağlık 

kurulu raporu ve vakıf çalışanı 

tarafından istenecek diğer belgeler.   

4. Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi 

ise, talep edilen medikal cihazın, 

tabi olduğu kurumca 

karşılanmadığına dair resmi yazı. 

30 GÜN (İlk 

defa 

Başvuruluyorsa) 



11 

Muhtaç Asker Ailesi 

Yardımı                       

Muhtaç Asker Çocuğu 

Yardımı 

1. Nüfus Cüzdanı aslı ve ilk defa 

başvuru yapılıyorsa nüfus 

cüzdanının önlü arkalı fotokopisi  

2. Yardım konusu ile ilgili şartlar 

sağlanıyorsa vakıf çalışanı 

tarafından verilecek formların 

doldurulması  

30 GÜN (İlk 

defa 

Başvuruluyorsa) 

12 
Eşi Vefat Eden Kadınlara 

Yönelik Yardım 

1. Nüfus Cüzdanı aslı ve ilk defa 

başvuru yapılıyorsa nüfus 

cüzdanının önlü arkalı fotokopisi  

2. Yardım konusu ile ilgili şartlar 

sağlanıyorsa vakıf çalışanı 

tarafından verilecek formların 

doldurulması  

30 GÜN (İlk 

defa 

Başvuruluyorsa) 

13 Öksüz Yetim Yardımı 

1. Nüfus Cüzdanı aslı ve ilk defa 

başvuru yapılıyorsa nüfus 

cüzdanının önlü arkalı fotokopisi 2. 

Yardım konusu ile ilgili şartlar 

sağlanıyorsa vakıf çalışanı 

tarafından verilecek formların 

doldurulması  

30 GÜN (İlk 

defa 

Başvuruluyorsa) 

14 Kronik Hastalık Yardımı 

1. Nüfus Cüzdanı aslı ve ilk defa 

başvuru yapılıyorsa nüfus 

cüzdanının önlü arkalı fotokopisi  

2. Yardım konusu ile ilgili şartlar 

sağlanıyorsa vakıf çalışanı 

tarafından verilecek formların 

doldurulması  

30 GÜN (İlk 

defa 

Başvuruluyorsa) 

15 
Elektrik Tüketim Desteği 

Programı 

1. Nüfus Cüzdanı aslı ve ilk defa 

başvuru yapılıyorsa nüfus 

cüzdanının önlü arkalı fotokopisi  

2. Yardım konusu ile ilgili şartlar 

sağlanıyorsa vakıf çalışanı 

tarafından verilecek formların 

doldurulması       3. Hastanın Sağlık 

Kurulu Raporu ve cihaz kullanması 

gerektiğine dair sağlık kurulu 

raporu. 

30 GÜN (İlk 

defa 

Başvuruluyorsa) 

16 

Çoklu Doğum Yapan 

Muhtaç Ailelere Nakdi 

Destek Verilmesi Yardım 

Programı 

1. Nüfus Cüzdanı aslı ve ilk defa 

başvuru yapılıyorsa nüfus 

cüzdanının önlü arkalı fotokopisi  

2. Yardım konusu ile ilgili şartlar 

sağlanıyorsa vakıf çalışanı 

tarafından verilecek formların 

doldurulması  

30 GÜN (İlk 

defa 

Başvuruluyorsa) 

17 

Özel Amaçlı Yardımlar 

(Afet, Yangın, Sel, Su 

BaskınıTerör Zararı..) 

1. Nüfus Cüzdanı aslı ve ilk defa 

başvuru yapılıyorsa nüfus 

cüzdanının önlü arkalı fotokopisi  

2. Yardım konusu ile ilgili şartlar 

sağlanıyorsa vakıf çalışanı 

tarafından verilecek formların 

doldurulması  

30 GÜN (İlk 

defa 

Başvuruluyorsa) 



18 
Yabancılara Yönelik Sosyal 

Uyum Yardımı 

1. Nüfus Cüzdanı aslı ve ilk defa 

başvuru yapılıyorsa nüfus 

cüzdanının önlü arkalı fotokopisi  

2. Yardım konusu ile ilgili şartlar 

sağlanıyorsa vakıf çalışanı 

tarafından verilecek formların 

doldurulması  

30 GÜN (İlk 

defa 

Başvuruluyorsa) 

19 Genel Sağlık Sigortası 

1. Nüfus Cüzdanı aslı ve ilk defa 

başvuru yapılıyorsa nüfus 

cüzdanının önlü arkalı fotokopisi  

2. Yardım konusu ile ilgili şartlar 

sağlanıyorsa vakıf çalışanı 

tarafından verilecek formların 

doldurulması  

30 GÜN (İlk 

defa 

Başvuruluyorsa) 

20 GSS Katılım Payı Yardımı  

1. Nüfus Cüzdanı aslı ve ilk defa 

başvuru yapılıyorsa nüfus 

cüzdanının önlü arkalı fotokopisi  

2. Yardım konusu ile ilgili şartlar 

sağlanıyorsa vakıf çalışanı 

tarafından verilecek formların 

doldurulması  

30 GÜN (İlk 

defa 

Başvuruluyorsa) 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile 

başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki 

tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da 

ikinci müracaat yerine başvurunuz. 

İlk Müracaat yeri :                                                 İkinci Müracaat yeri : 

İsim Ali ÖZDEMİR İsim Adnan ÇAKIROĞLU 

Unvan Vakıf Müdürü                                          Unvan Sancaktepe Kaymakamı 

Adres Meclis Mah. Atatürk Cad. No: 
111 Sancaktepe/ İSTANBUL 

Adres Meclis Mah. Atatürk Cad. No: 111 
Sancaktepe/ İSTANBUL 

Tel   0 216 622 25 75                                    Tel   0 216 622 73 10 

Faks 0 216 622 60 50                                      Faks 0 216 622 73 11 

e- Posta sancaktepevakif@hotmail.com  e- Posta sancaktepe@sancaktepe.gov.tr  
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