• Başvuruyu yapan kişi ve hane halkına ait adres ve kimlik
bilgileri Kimlik Paylaşım Sistemi’nden otomatik olarak
getirilebilir. Keza, hane halkına ait gayrımenkuller Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü’nden otomatik olarak getirilebilir.
Bu olanakların kullanılabilmesi için belediyenin bu hizmetlere
erişim yetkisi olması gereklidir.

SOYDES nedir?

Web bağlantısı varsa, dağıtım işlemleri anında web üzerinden
sisteme kaydedilebilir.
• Eğer dağıtım web üzerinden kaydediliyorsa, merkezdeki
yetkililer dağıtımcının en son hangi adrese uğradığını, ne
kadar malzemesi kaldığını izleyebilir.
• Evde bulunamayanlar nedeni ile teslim edilemeyen
malzemelerin dağıtımı için yedek haneler planlanabilir.

• Belediyelerin sosyal destek amaçlı yardım malzemesi ve
hizmetlerinin dağıtımının otomasyonu için geliştirilmiş bir
yazılımdır. Aynı zamanda vatandaşların yaptıkları bağışların
izlenmesi için de kullanılabilir
• 25 yılı aşan bir tecrübenin ürünüdür
• Esnek ve güvenlidir
• Web tabanlıdır

Başvuru bilgileri sayfası

Oturum açma sayfası

• Başvuru, yetkili personel tarafından incelenerek, hangi yardım
malzemesinin, hangi sıklıkta ve ne miktarda verileceği
belirlenir. Uygun görülmeyen başvurular reddedilebilir.
• Yardım dağıtım zamanlarında, yetkili personel hangi ihtiyaç
sahiplerine, hangi yardımların, hangi gün ve hangi araçla
dağıtılacağının planlamasını yapar.
• Planlama sırasında haneler tek tek ya da mahalle/köy bazında
toplu halde eklenebilir.

Hangi teknolojiyi kullanır?
• Microsoft SQL veritabanı kullanır
• Microsoft .Net yazılım ortamında C# dili ile hazırlanmıştır

Yardım istekleri değerlendirme sayfası
• Kişi ve kurumların bağışları da dağıtım planına eklenebilir.
Dağıtım yapan araç önce bağış malzemeleri toplar, sonra
bunları planlanan hanelere teslim edebilir. Böylece tek seferde
hem bağışların alınması hem de depoya getirilmeksizin
dağıtılması mümkün olur.
• Yardım türleri, yardım malzemeleri, dağıtım araçları ve yetkili
personel bilgileri parametrik olarak belirlenir. Program
değişikliği gerektirmez.

Hatırlatma notları giriş penceresi
Ana sayfa

SOYDES özellikleri
• Belediye personeli, kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile
web sayfaları üzerinden oturum açar ve tanımlanan yetkiler
çerçevesinde işlemleri yaparlar.
• İhtiyaç sahipleri belediyeye yardım başvurusu yaparlar.
Başvuru sırasında istedikleri yardım türlerini belirtirler.

Başvuru bilgileri giriş sayfası
• Dağıtıcı personel, dağıtımı planlanan malzemeleri aracına
yükleyerek dağıtıma çıkar.
• Her bir hane için planlanan malzemenin tamamı ya da bir
kısmı teslim edilebilir. Evde bulunamayanlar işaretlenebilir.

• Yardım başvurusu çıktısı alınarak ıslak imzalanması
sağlanabilir. Başvuru formuna onay verecek muhtarlık, kardeş
belediyeler, vergi daireleri vb. bilgileri parametrik olarak
belirlenir. Program değişikliği gerektirmez.
• Adres ve kimlik paylaşım sistemi ile gayrımenkul sorgulama
sistemine bağlanma bilgileri parametriktir. Program değişikliği
gerektirmez.
• Elden yardım teslimi olanağı da vardır.

• Giysi, yakacak, bebek malzemesi, hasta malzemesi, engelli
malzemesi, okul malzemesi, evde bakım hizmetleri,
konaklama hizmetleri, yol masrafı yardımı, vs. çok çeşitli
yardım türlerini destekler.

• Başvuru yapan kişinin eğitim ve gelir düzeyi, engel türü ve
seviyesi, cezaevinde ya da şehit yakını olup olmadığı vb.
bilgiler kaydedilebilir.
• Sistem tarafından yapılan kimlik paylaşım ve tapu
sorgulamalarının kaydı tutulur.

• Hane halkı bilgilerinin tamamı tutulduğundan aynı haneye
mükerrer yardımların dağıtılması engellenmiş olur
• Ayni ya da nakdi her türlü yardım tek sistemde izlenir

Bağış sorgulama sayfası
Başvuru sorgulama sayfası
• Yardım dağıtımı planlamasında ya da elden yardım tesliminde
ilgili hanenin önceden aldığı yardımlar kontrol edilebilir; hak
edilenden fazla yardım dağıtılması engellenir.
• Bebeklere verilen yardımları doğum tarihine göre denetlenir, 1
yaşını tamamlayan bebeklere yardım dağıtımı engellenir.
• Aynı hanede bulunan farklı kişilerin, aynı tür yardım için tekrar
başvuru yapması engellenir.

Dağıtım kayıtları tarama sayfası
• Başvuruların hangi personel tarafından kayda alındığı,
yardımların hangi personel tarafından teslim edildiği kaydedilir.
Böylece herhangi bir işlemden sorumlu personel belirlenebilir.
• Kullanıcı personel kendisine yönelik hatırlatma notları
ekleyebilir. Günü geldiğinde sistem web sayfasından
hatırlatma işlemini yapar.
• Yetkili personel, diğer kullanıcı personele yönelik hatırlatma ya
da uyarılar ekleyebilir.
• Sorgulama sonuçları kopyala-yapıştır yöntemi ile EXCEL,
WORD vb. programlara aktarılabilir.

Dağıtım planlaması giriş sayfası

Depo hareketleri sorgulama sayfası
• Yardım malzemeleri için stok kontrol sistemi görevi yapar.
Yardım malzemelerini giriş-çıkışları ve depo durumu takip
edilir. Depoda bulunmayan malzeme dağıtılamaz ya da teslim
edilemez.
• Yardım başvuruları, bağışlar, dağıtılan yardımlar ya da depo
giriş-çıkış hareketleri üzerinde sorgulamalar yapmak; ayrıntılı
ya da özet listeler almak mümkündür.
• Yardım türleri gruplanabilir; hangi personelin hangi yardım
grupları üzerinde yetkili olduğu belirlenebilir; farklı yardım
grupları ile ilgilenen personel birbirlerinin işlerine karışmaz.
• Farklı yardım grupları ile ilgilenen personel, başvuru sahibinin
diğer yardım türlerinden yardım alıp almadığını görebilir. Her
yardım başvurusu için, yıl içinde ya da geçmiş yıllarda o
hanedekilere yapılan yardımlar toplu halde görülebilir.
• Yardım başvuruları güncellenebilirdir; önceden başvuru
yapılmayan yardım türleri, gerek görülürse, sonradan
eklenebilir.

Bağış giriş sayfası

Yardım başvuruları özet sayfası

Referanslar
• Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Yardım malzemeleri tanımlama sayfası

İletişim

Neden SOYDES’i seçmeli?
• Farklı belediye birimleri tarafından yürütülen yardım faaliyetleri
kurumsal tek bir çatı altında toplanabilir.
• Bağış yapılan malzemeler satın alınan malzemelerle birlikte
takip edilir.
• Kurumsal bir sistem olduğundan yardım hizmetleri ile ilgilenen
personelin işten ayrılması ya da izinli olması durumunda
yardım faaliyetleri aksamaz; kişiye bağımlılık ortadan kalkar.
• Parametrik bir sistem olduğundan, yeni yardım türleri ya da
malzemeler eklendiğinde yazılım güncellemesi gerekmez.
• Bilgilerin veritabanında toplanması, ileride yeni ve farklı
raporlar üretilmesine olanak sağlar. Kurum isterse bu bilgilere
başka yazılımlarla da erişerek farklı amaçlar için kullanabilir
• Depo ve yardım başvurusu bilgileri sürekli güncel tutulur; her
an depolarda ne kadar yardım malzemesi kaldığı
raporlanabilir.
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