> TOPLUMSAL GELİŞİM

faaliyet raporu 2013

Basın Yayın ve
Halkla İlişkiler Müdürlüğü

YARDIM SANDIĞI
» Gıda Yardımı
		 » Erzak Yardımı
		 » Ekmek Yardımı

İstihdam Merkezi
Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan ve Türkiye İş Kurumu ile işbirliği içersinde, ilçemizdeki işsizlik sorununun çözümüne katkı
amacıyla faaliyete devam eden ‘İstihdam
Bürosu’, Ümraniye’de önemli bir görev üstleniyor. Ümraniye sınırları içerisinde yaşayan
vatandaşlarımıza yönelik olarak açtığımız
büroda, personelimiz vatandaşlardan gelen
başvuruları kayda alarak çeşitli kurum ve
kuruluşlarla irtibata geçiyor. Buralarda başvuruların istihdamı
amacıyla verileri paylaşan büromuz, hizmete başladığı günden
bu yana yüzlerce vatandaşımıza iş imkânı oluşturdu. Büromuz,
hizmetlerin daha etkin ve yaygın biçimde sürdürülebilmesi amacıyla http://istihdam.umraniye.bel.tr internet sitesini faaliyete geçirdi.
İstihdam Birimi olarak, ilçemizdeki istihdam faaliyetlerinin geliştirilmesi ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak
amacıyla, hizmet vermekteyiz. İş-Kur’la işbirliği içerisinde, çözüm aradığımız işsizlik sorununun çözümünde önemli aşamalar
kaydettik.

İstihdam Masası Müracaat
Sayıları
1. Gelen müracaat sayısı

4.368

2. İş bulunan kişi sayısı

2.058

3. Farklı işlere yönlendirme sayısı

3.443

Büromuz, hizmetlerin daha etkin ve
yaygın biçimde sürdürülebilmesi için
http://istihdam.umraniye.bel.tr
internet sitesini faaliyete geçirmiştir.
İş müracaatları bu site üzerinden
yapılabilmektedir.

Büromuzda yürütülen istihdam işlemleri ana hatlarıyla şu şekilde oluşmaktadır:
a) Belediyemize şahsen yapılan iş başvurularının kayıt yapılıp,
dosyalanması.
b) İstihdam büromuza kayıt olan firmaların sistemsel kayıtları
oluşturulup, iş ilanının yayınlanması.
c) Meslek edinme kurslarına yönlendirerek vatandaşlarımızın iş
bulmasına yardımcı olunması.

İşgücü arz ve talebinin
belirlenmesine yönelik ihtiyaç
analizlerini yapan İşkur ile
işbirliği çerçevesinde yapılan
çalışmalar sonucunda 2.058
kişiye iş imkânı sağlanmıştır.

Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü

» Nakit Yardımı
		 » Periyodik Nakit Yardımı
		 » Encümen Kararı İle Yapılan Nakit Yardım
» Engelli Yardımları
		 » Akülü Tekerlekli Sandalye Yardımı
		 » Tekerlekli Sandalye Yardımı
		 » Hasta ve Bezi
» Sünnet
		 » Sünnet Kıyafeti
		 » Sünnet Hizmeti
» Eğitim Yardımları
		 » Kırtasiye Seti Yardımı

Bu sistem çerçevesinde, hem belediyemize şahsen başvuru ve
hem de istihdam büromuzun web sitesi üzerinden iş başvurularını sistemde kayıt altına alınır. Daha sonra gerekli kontroller
yapılarak, sitemizdeki kayıtlı özel sektör firmalarının iş ilanlarına
yönlendirme işlemini gerçekleştirilir. Nihai olarak firmalar tarafından sitemiz üzerimizden eleman talep edilerek iş alım süreci
sonuçlandırılır.
Sosyal Belediyecilik anlayışıyla örnek proje ve hizmetlere imza
atan Belediyemizin, vatandaşlarımızla iletişim noktasında gösterdiği hassasiyetin bir sonucu olarak, irtibat halinde olduğumuz şahıs ve firmalarla sistemli bir iletişim ağı üzerinden, yapılan başvurularla ilgili istihdam çalışmalarımız devam ediyor.

» Giyim Yardımı
		 » Yetim ve Öksüz Giyim Yardımı
		 » Okul Kıyafeti Yardımı

2013 Yılı/adet

AŞEVİ
» Sıcak Yemek Dağıtımı
» Taziye Yemekleri
» İftar Yemekleri
» Aşure Dağıtım Programları

ENGELLİLER EĞİTİM VE
KÜLTÜR MERKEZİ
» İstihdam Merkezi Ofisi

» Kurslar
» Engelli Aracı Hizmeti
» Kültür ve Sosyal Etkinlikler
» Seminer ve Eğitim Programları

ÇOÇUK HİZMET BİRİMİ
» Etüt Dersler
» Kültür ve Sosyal Etkinlikler
» Aile Eğitim Seminerleri

YAŞLI HİZMETİ BİRİMİ
» Sosyal Etkinlikler
» Kişisel Bakım
» Ev Temizliği

BENİM İLK İZİM PROJESİ
HANIMELİ PROJESİ
ÇİĞDEM RESTAURANT
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Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü
YARDIM SANDIĞI

GİYİM YARDIMLARI

GIDA YARDIMLARI

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz okul çağındaki ihtiyaç sahibi
çocuklara okul kıyafeti vererek hem aile bütçelerine katkı sağlıyor, hem de çocukların okullarına daha büyük heyecanla başlamasına katkı sağlıyor. Kuşkusuz eğitim ülkemiz ve bireyler için
çok önemli. Çocuklarımızın eğitim geleceği için elimizden gelen
desteği sağlamaya çalışmaktayız. İhtiyaç sahibi olduğunu tespit
ettiğimiz 603 çocuğumuzun okul kıyafetlerini temin edilmiştir.
Diğer taraftan hiç kimsesi olmayan çocuklarımızın kimsesi olmaya gayret edilmektedir. Her yıl yetim öksüz çocuklarımıza ve
ihtiyaçlı ailelerimizin çocuklarına giyim yardımı yapılmaktadır.
2013 yılında da 1.450 yetim, öksüz çocuğun giyim ihtiyaçları karşılanmıştır.

Ümraniye Belediyesi Yardım Sandığı 1Nisan 2004 tarihinde 1580
Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin 71.fıkrasında belirtilen
hususlar dâhilinde Sayıştay’dan alınan onay ve Belediye Başkanlığı oluru sonucunda muhtaçların tespit edilip mağduriyetlerinin giderilmesi amacı ile kurulmuştur.
Yardım Sandığı, Ümraniye İlçe sınırları içerisinde ikamet eden
muhtaç ailelere, imkânlar doğrultusunda nakdi ve ayni yardım
yaparak onların yaralarına merhem olmaya çalışmaktadır. Belediyemiz Yardım Sandığına mağdur olan her vatandaşımız başvurabilir. Başvuru için ikamet ettiği mahallenin muhtarlığından
Fakirlik Kâğıdı alması gerekmektedir. Yapılan başvurular daha
sonra mahallelere göre tasnif edilerek tahkikat ekiplerimize
yerinde kontrol edilmek üzere teslim edilir. Yaptığımız tespit
ve çevrede yapılan incelemeler doğrultusunda tahkikat raporları hazırlanır. Tahkikat raporları daha sonra değerlendirilmesi
için Değerlendirme Kuruluna sevk edilir. Sosyal Yardım İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı eşliğinde Değerlendirme Kurulu
toplanır ve yapılan tahkikatlar derecelendirilir.

Giyim Yardımı
İhtiyaç Sahibi Okul Çocuklarının
Giydirilmesi
Bayramda Giydirilen Yetim-Öksüz
Çocuk Sayısı
TOPLAM

Birim

2013yılı

kişi

603

kişi

1.450

kişi

2.053

Ekmek Yardımı
Dağıtılan Ekmek Sayısı

adet

1.112.150

Ümraniye Belediyesi Yardım Sandığına başvuran ve tahkikatları
yapılan vatandaşlarımızdan 1.derecelere her ay, 2.derecelere iki
ayda bir ve 3 derecelere 3 ayda bir olmak üzere periyodik erzak
yardımı yapılmaktadır.

Ekmek Verilen Aile Sayısı

aile

1.865

Geçici ekonomik sıkıntıları olan vatandaşlarımızda yılda 1 sefere mahsus erzak yardımından faydalanmaktadır. Ramazan ayı
içerisinde ve diğer aylarda gıda ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik
dağıtılan gıda kolilerimizin içindeki ürünlerin hepsi piyasada kabul görmüş markalardan oluşmaktadır. Dağıtılan erzakın kaliteli
ve sağlıklı olmasına özellikle dikkat edilmektedir.

Erzak Yardımı
Dağıtılan Erzak Sayısı

Birim

2013 yılı

adet

20.794

Yardım Türü: Nakit, erzak, ekmek, kıyafet, kırtasiye, hasta ve
çocuk bezi

Yardım Türü: Nakit, erzak, ekmek, kıyafet, kırtasiye, hasta ve
çocuk bezi,
3.Derece: Ailede en az bir çalışanın bulunduğu, sosyal güvencesi olan, gelir düzeyi düşük, önemli sağlık problemi olmayan
vatandaşlarımız.
Yardım Türü: Periyodik erzak yardımı
4.Derece: Geliri olan, sosyal güvencesi olup, kira vermeyen,
sağlık problemi olmayan vatandaşlarımız
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NAKİT YARDIMI
Periyodik Nakit Yardımı

Bu yıl ihtiyaç sahibi olduğu
tespit edilen ailelere 20.794 koli
erzak yardımı yapılmıştır.

Ümraniye Belediyesi Yardım Sandığına kayıtlı olan 1. ve 2. derece ihtiyaç sahibi vatandaşımıza periyodik olarak nakdi yardım yapılmaktadır. İhtiyaç durumunda değişiklik olmamışsa bu
yardımlar her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. Eğer vatandaşın
olağanüstü bir sıkıntısı var ise bu durumda encümen kararı ile
yardım yapılmaktadır.

Birim

2013 yılı

Nakit Yardımı Yapılan Kişi Sayısı

kişi

1.265

Nakit Yardımı Tutarı

TL

1.133.014

Bir Kişi için Ortalama Yardım Tutarı

TL

896

» Erzak Kolileri

Ekmek Yardımı

2.Derece: Ailede sadece bir çalışanın bulunduğu gelir düzeyi
düşük, kalabalık aile nüfusuna sahip, sağlık problemi olan vatandaşlarımız.

Yardım Türü: Geçici erzak yardımı

Bu yıl ihtiyaç sahibi 1.865 aileye
1.112.150 adet ekmek yardımı
yapılmıştır.

Periyodik Nakit Yardımı

» Giyim Yardımı

2013 yılı

Erzak Dağıtımı

Başvurular 4 grupta değerlendirilir:
1.Derece: Herhangi bir geçim kaynağı olmayan, yaşlı özürlü ya
da çalışamayacak durumda olan, kirada oturan, Kronik ve önem
arz eden hastalığı olan aynı zamanda sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlarımız.

Birim

» Okul Kıyafeti Yardımı

En temel ihtiyaçların
başında gelen ekmek
konusunda ihtiyaç
sahibi vatandaşımızı
destekliyoruz. Sosyal Destek Kartı uygulaması ile ekmek
ihtiyacı olan vatandaşlarımız ilçe sınırlarımızdaki halk ekmek büfelerinden ailedeki kişi sayısınca günlük
ekmeklerini temin edebilmektedir. Ekmek yardımı özellikle 1. ve
2. derece ihtiyaç sahiplerine yapılmaktadır. Belediyemiz tarafından 2013 yılında ihtiyaç sahibi 1.865 aileye 1.121.480 adet emek
yardımı yapılmıştır.

» Nakit Yardımı

2013 yılında 1.265 kişiye toplam
1.133.014 TL nakit yardımı
yapılmıştır.
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Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü
Encümen Kararı İle Yapılan Nakit Yardımı
Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden ve çeşitli konularda
mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın aciliyet gerektiren durumlarda (sel, yangın, deprem, amansız hastalık vb.) mağduriyetlerinin biraz olsun giderilebilmesi ve ailenin ayakta durabilmesi için yapılan nakdi yardımlardır.
Yardım talepleri Encümen görüşüne sunularak encümen üyelerinin değerlendirilmesi sonucu ihtiyaç düzeyine göre yardım
yapılmaktadır. 2013 yılında Encümen kararıyla 122 kişiye 205.240
TL yardım yapılmıştır.

Encümen Yardımı

Birim

2013 yılı

Yardım Yapılan Kişi Sayısı

Kişi

122

Yardım Tutarı

TL

205.240

Bir Kişi için Ortalama Yardım Tutarı

TL

1.682

Encümen kararıyla 122 kişiye,
205.240 TL yardım yapılmıştır.

SÜNNET / SÜNNET ŞÖLENİ

HASTA BEZİ KARŞILAMA

Belediyemiz dar gelirli ve yardıma muhtaç ailelerimizin çocuklarını düzenlediği sünnet organizasyonu ile sünnet ettirmekte
akabinde bir şölenle bunu kutlamaktadır. Çocuklarını sünnet
ettirmek isteyen ihtiyaç sahibi ailelerimiz başvuru kayıtlarını
Mayıs ayında yaptırmaktadırlar. Haziran ayında belirtilen gün
ve saatte de çocuklarımızın sünnet operasyonları gerçekleştirilmektedir. Sünnet olan çocuğumuza sünnet kıyafeti tam takım
olmak üzere verilmekte ve geleneksel hale gelen sünnet şöleni
ile de kutlanmaktadır. Bu yıl belediyemize müracaat eden 1.768
çocuğun sünnet kıyafetleri alınmış, sünnetleri yapılmıştır.

Ümraniye Belediyesi Yardım Sandığına başvuru yapan özürlü,
yatalak hasta ve ihtiyaç sahibi olup bez talebinde bulunan ihtiyaç sahiplerine hasta ve çocuk bezi yardımı yapılmaktadır.
Zaruri bir ihtiyaç olması dolayısıyla hasta bezi kullanım raporu
getiren her ihtiyaç sahibi vatandaşımıza yardım yapılmaktadır.

2013 yılında belediyemize
müracaat eden 1.768 çocuğun
sünnet kıyafetleri alınmış,
sünnetleri yapılmıştır.

Belediyemiz her fırsatta eğitime destek olmakta, eğitim konusunda öğrencilerin daha donanımlı ve iyi şartlarda yetişmeleri
için gayret göstermektedir. Okulların açılmasıyla beraber bazı
aileler çocukların okul masraflarını karşılamakta güçlük çekmektedirler. Bu konuda ilköğretim öğrencilerine yönelik kırtasiye,
çanta ve okul kıyafeti yardımı yaparak ailelerin yükü hafifletilmektedir. Bu kapsamda 4.141 öğrenciye kırtasiye seti, 603 öğrenciye ise okul kıyafeti yardımı yapılmıştır.

Çocuk ve Hasta Bezi
Yardımı

Birim

2013 yılı

Çocuk Bezi Karşılama

adet

269.112

Hasta Bezi Karşılama

adet

350.070

TOPLAM

adet

619.182

Evinde yemek pişirecek kimsesi olmayan ya da yatalak engelli
çok yaşlı ve kimsesiz aileler için oluşturduğumuz Sosyal Yardım
İşleri Müdürlüğüne bağlı bir birimdir. Aşevimizde günlük 700 kişilik yemek pişmekte ve pişen yemekler tespit edilen ailelerin
kapısına kadar götürülmektedir. Yılın 365 günü çalışan bir birimdir.

Kırtasiye ve Çanta Yardımları

Yemeklerin sağlıklı ve kaliteli olmasına özen gösterilmektedir. Yemekler belirli ailelerin hastalık durumları ve istekleri göz
önünde bulundurularak son derece steril bir ortamda kalori
ayarına göre hazırlanmaktadır.

Hasta ve çocuk bezi yardımlarımız aylık 60 adet olmak üzere her
ay düzenli olarak verilmektedir. İhtiyaç sahiplerine 2013 yılında
yaklaşık 350 bin hasta bezi, 269 bin çocuk bezi verilmiştir.

HALİL İBRAHİM SOFRASI
AŞEVİ

EĞİTİM YARDIMLARI

evine kadar götürülmektedir.

» Sıcak Yemek Dağıtımı

Sıcak Yemek Dağıtımı
Sıcak Yemek Dağıtılan Aile Sayısı

Birim

2013 yılı

aile

147

Bize müracaat eden 147
aileye günlük 2 öğün 3 çeşit
sıcak yemek evine kadar
götürülmektedir.
Taziye Yemeği

» Sünnet Şöleni

4.141 öğrenciye kırtasiye seti,
603 öğrenciye ise okul kıyafeti
yardımı yapılmıştır.

İlçemiz sınırları içerisinde yakınlarını kaybeden ailelerimizin
üzüntülerini paylaşmak ve acılı günlerinde yanlarında olabilmek
amacıyla Aşevimizde taziye yemekleri hazırlanmaktadır. Her
cenaze için et kavurma, pilav ve ayran hazırlanarak Taziye Ekiplerince aileye teslim edilmektedir.2013 yılı içerisinde 1423 aileye
taziye yemeği hizmeti vermiş bulunmaktayız.
» Aşevi

Sıcak Yemek Dağıtımı
Eğitim Yardımları
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Birim

2013 yılı

Kırtasiye Yardımı

adet

4.141

Okul Kıyafeti Yardımı

kişi

603

Ü M R A N İ Y E

B E L E D İ Y E S İ

» Sünnet Şöleni

Evinde bir kap yemek yapacak kimsesi olmayan ve hastalığı
dolayısıyla buna takati olmayan herkese Aşevimiz tarafından
günde 2 öğün 3 kap sıcak yemek evlerine kadar götürülmektedir.
Yemek yapacak fiziksel yeterliliği var ise prensip olarak erzak
yardımı yapılması tercih edilmektedir. Verilen erzakı yemeğe
dönüştüremeyecek durumda olan herkese bu hizmet sunulmaktadır. Bize müracaat eden 147 aileye günlük sıcak yemek

» Taziye Yemeği
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Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü
İftar Yemeği
Ramazan ayı boyunca müdürlüğümüzce belirlenen 6 noktada
iftar yemeği hizmeti verilmiştir. Ayrıca 35 mahallemizde yaşayan vatandaşlarımızı 10 noktada oluşturduğumuz açık hava iftar
sofraları ile bir araya getirdik.

İftar
Organizasyonları

Yer
Birim Sayısı

Katılımcı
Sayısı

Salon İftarları
(Düğün Salonları)

adet

6

150.000

Mahalle/sokak İftarları

adet

10

40.000

2013 yılı ramazan ayında
toplam 190.000 kişiye iftar
yemeği düzenlenmiştir.

ÇİĞDEM RESTUARANT
Ümraniye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Çiğdem
Resturant’da 1 ana mutfakta üretim yapılmakta ve 2 yemekhanede yemek servisi verilmektedir. Her gün 1000 kişilik yemek
hazırlanarak personelimize servis edilmektedir. Yemek menümüzde her gün 1 çeşit çorba, 2 çeşit seçmeli ana yemek, 2 çeşit
yardımcı yemek (makarna, pilav, börek… vb.), 1 çeşit tatlı, 1 çeşit
meyve, 1 çeşit zeytinyağlı ve salata büfesi bulunmaktadır.
Hammadde alınan firmalarda ISO 9001:2000 Standardı, HACCP
(Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) gıda güvenliği sisteminin uygulanıyor olması, Gıda Sicili ve Gıda üretim izni aranmaktadır.

ENGELİLER EĞİTİM VE
KÜLTÜR MERKEZİ
“Engelleri Birlikte Aşıyoruz” sloganı ile Belediyemiz Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğü engelli vatandaşlarımız ile alakalı faaliyetlerine 2004 yılında başlamıştır. Bu doğrultuda engellilere
yapılan yardımların kapsamı her geçen yıl genişletilmiş ve 2011
yılında Engelliler Eğitim ve Kültür Merkezi Faaliyete geçmiştir.
Merkezimizde özürlülerin sosyal hayata aktif katılımlarını sağlayacak sosyal ve mesleki rehabilitasyon çalışmaları yapılır. Özürlü
bireylerin toplum içinde hareketliliğini sağlayacak sosyal aktiviteler (tiyatro, resim, kitap okuma ve müzik kursları vb.) düzenlenmektedir.

Çiğdem Restuarantta hergün
1000 kişilik yemek hazırlanarak
personelimize servis
edilmektedir.

ENGELLİ YARDIMLARI
Tekerlekli-Akülü Sandalye Yardımı
Yardım Sandığına başvuran, ekonomik zorluklar yüzünden tekerlekli sandalye alamayan vatandaşlarımıza akülü ve tekerlekli
sandalye yardımı yapılmaktadır. Talebi olan vatandaşımızdan
‘Tekerlekli sandalye ya da akülü tekerlekli sandalye kullanması
uygundur’ ibareli Sağlık Raporu istenmektedir. Uygun raporu
olan ve belediyemize müracaat eden herkese bu yardım yapılmaktadır. 2004 yılından beri bu konudaki uygun taleplerin hiç biri
geri çevrilmemiştir. İlçemizde engelli olmanın dezavantajlarının
yok edilmesi için her türlü imkân sağlanmaktadır. Engelli vatandaşlarımız tarafından gelen talepler değerlendirilmekte, büyük
çoğunluğuna olumlu cevap verilmektedir.

Engelli Yardımları

Birim

2013 yılı

Tekerlekli Sandalye Yardımı

adet

88

Akülü Tekerlekli Sandalye Yardımı

adet

7

TOPLAM

adet

95

» Sergi

» İftar Yemeği
» 03.12.2013 Engelliler Konseyi Başkanımızı Ziyaret Etti.

Aşure Dağıtım Programı
Her yıl geleneksel olarak yapılan aşure dağıtım programında da
bu yıl da 16 noktada 60.000 vatandaşımıza aşure dağıtılmıştır.

Engelli Taşıma Aracı Hizmeti
» Çiğdem Resturant

Engelli Merkezi

» Çiğdem Resturant

» Aşure Dağıtımı
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Giyim Kursu
Tiyatro Çalışması
Müzik ve Koro Çalışması
Resim Kursu (Karakalem ve Yağlı
Boya)
Kitap Okuma
Rolyef
Okçuluk Sporu
Kuranı Kerim
Kültür ve Sosyal Etkinlikler
Seminerler

Birim

2013 yılı

kişi
kişi
kişi

12
15
26

kişi

8

kişi
kişi
kişi
kişi
adet
adet

17
3
5
24
75
15

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde özel donanımlı araçla(minibüs) 24 saat hizmet verilmektedir. 4 adet engelli taşıma
araçlarımız mevzut olup, engellilerin rahat kullanacağı şekilde
dizayn edilmiş, asansörlü ve klimalıdır. Engelli araçlarımızdan
engelli raporu olan bedensel engelli vatandaşlarımız faydalanmaktadır. İlk defa faydalanacak vatandaşlarımız Sağlık Kurulu
Raporu ve dilekçe ile başvuruda bulunur. Araçlarımız bugüne
kadar engelli vatandaşlarımızı sağlık, rehabilite, gezi ve eğitim
amaçlı taşımakta, bu doğrultuda talep ettikleri muhtelif noktalara ulaştırmaktadır.

Engelli Aracı

Birim

2013 yılı

kişi

274

Yapılan Sefer Sayısı

sefer

8.136

Bir Engelli Kişi İçin Ortalama Sefer Sayısı

sefer

29

Hizmet Verilen Kişi Sayısı
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faaliyet raporu 2013

Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü
Çocuk Hizmet Birimi

Birim

2013 yılı

Eğitim Desteği

kişi

175

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

adet

51

Aile Eğitimi Seminerleri

adet

4

YAŞLI HİZMET BİRİMİ
» Engelli taşıma aracı

2013 yılında 274 engelli
vatandaşımıza 8.136 sefer
taşıma hizmeti verilmiştir.

ÇOCUK HİZMET BİRİMİ
Yardım Sandığında kayıtlı olan, eşlerden birinin veya her ikisinin vefatı sonucu yetim veya öksüz kalan, tek ebeveynli ihtiyaç
sahibi çocuklarının; görmekte oldukları öğrenimlerine destek
vermek, başarı gösteremedikleri derslerindeki eksikliklerini giderme yönünde yardımcı olmak ve Bu çocuklarımızın manevi ve
ahlaki değerlerimize bağlı, vatanına ve milletine karşı sosyal sorumluklarını bilen, nitelikli birer birey olmalarını sağlayabilmek
amacıyla rehberlik çalışmalarında bulunulmaktadır.
Kendilerini hayatları boyunca bir yanlarını hep eksik hissetmiş
olan bu çocuklarımızın, bu hayatta yalnız olmadıkları, Ümraniye
Belediyesi gibi büyük bir ailenin varlığını hissetmeleri ile, güven
içinde, daha başarılı ve özgüvenli yetişmeleri için gerekli destek
verilmektedir.
Namık Kemal Kültür ve Eğitim Merkezimizde 139 ailenin 175 çocuğuna gönüllü öğretmenler aracılığıyla hizmet vermekteyiz.
Ayrıca Sosyal ve Kültürel etkinlikler ve geziler spor aktiviteleri,
ailelere eğitim seminerleri de düzenlenmektedir.
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BENİM İLK İZİM PROJESİ

HANIMELİ ÇARŞISI

11 Eylül 2013 tarihinde hayata geçirdiğimiz projemiz ile yeni doğum yapmış ailelerimiz ziyaret edilmekte ve en mutlu günlerinde Belediyemiz olarak sevinçlerine ortak olmaktayız.

Ümraniye Belediyesi, Sosyal Yardım Projeleri kapsamında düzenlemiş olduğu, eşi olmayan, çocuklarına hem analık hem babalık yapan veya eşi çalışamayacak durumda olduğu için geçim
mücadelesini sırtlanmış olan hünerli hanımların, kendi ürettikleri el emeği ürünleri satışa sundukları Hanımeli Çarşısı 19 Kasım
2013 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Hanımeli
çarşımızda bulunan 17 dükkândan 75 hanım periyotlar halinde
ürünlerini satışa sunarak hizmetten faydalanmıştır.

Nüfus müdürlüğünden temin edilen listeler doğrultusunda,
ekiplerimiz tarafından özel baskı teknikleri kullanılarak bebeklerin el – ayak izleri ve fotoğraflarının alınması ile hazırlanan çerçeve – ve hediye bakım seti ailelerimize takdim edilmektedir. Bu
doğrultuda 603 aile ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Ümraniye Belediyesi’nin, Sosyal
Yardım Projeleri kapsamında
düzenlemiş olduğu Sondurak
mevkiindeki Hanımeli Çarşısı,
Ümraniyelilerin hizmetine
açıldı.

Belediyemiz sınırları içerisinde tek başına yaşayan sosyal ve
ekonomik yönden yoksunluk içinde olan; mağdur, kimsesiz yaşlıların evleri ziyaret edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesin
yanında sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması sağlanmaktadır. Kişisel bakım hizmetleri (banyo yaptırılması, burun
- kulak – diş - el- yüz - ayak temizliğinin yapılması, tırnak kesilmesi, saç taranması, sakal tıraşı yapılması, giysilerini değiştirilmesi, odasının temizlik ve düzeninin sağlanması) dışında,
ikamet ettiği evin tadilat ve mekânsal düzenlemeleri yapılmakta
ve sosyal etkinlikler ile yaşlılarımızın her zaman yanında olduğumuzu hissettirmek için çalışmaktayız.

Yaşlılarımız ziyaret
edilerek sosyal ve kültürel
ihtiyaçlarının karşılanması
sağlanmaktadır.
Yaşlı Hizmet Birimi

Birim

2013 yılı

Hizmet Verilen Kişi Sayısı

kişi

120

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

adet

10

» Hanımeli Çarşısı

» Benim İlk İzim
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» İŞYERLERİ;
» İşyerlerinde genel emir ve yasakların takibi
» İşyeri Ruhsat denetimleri
» Hafta tatili kanunu kapsamında yapılan denetimler
» Tüketicinin korunması kapsamında yapılan denetimler
· » Tütün ve tütün mamullerinin zararlarının önlenmesine dair
		denetimler

faaliyet raporu 2013

Erzak yardımı
yapılan aile sayısı

Ekmek dağıtılan aile
sayısı

Kırtasiye seti
verilen öğrenci
sayısı

8.136

8.953

6.295
1.768

1.797

1.442

4.141

2.102

4.258

1.865

1.842

1.654

8.538

10.455

2011
2012
2013

9.798
Dağıtılan erzak koli
sayısı

Sünnet edilen çocuk
sayısı

Engelli taşımada
yapılan sefer sayısı

MÜDÜRLÜK FAALİYETLERİ
Yardım Sandığı Memnuniyet oranı
Aşevi Memnuniyet oranı
Dağıtılan erzak koli sayısı
Erzak yardımı yapılan aile sayısı
Nakit yardım yapılan kişi sayısı (Encümen hariç)
Ekmek dağıtılan aile sayısı
Dağıtılan toplam ekmek sayısı
Okul kıyafeti verilen çocuk sayısı
Kırtasiye seti verilen öğrenci sayısı
Sünnet edilen çocuk sayısı
Bayramda giydirilen yetim/öksüz çocuk sayısı
Günlük sıcak yemek dağıtılan aile sayısı
Günlük sıcak yemek taleplerinin karşılanma oranı
Hasta bezi talebinin karşılanma oranı
Çocuk bezi talebinin karşılanma oranı
Salonlarda iftar verilen kişi sayısı
Sokak iftarı verilen kişi sayısı
"Çocuk hizmet birimi" eğitim desteği
"Çocuk hizmet birimi"etkinlik sayısı
Yaşlı hizmeti yapılan kişi sayısı
"Yaşlı hizmet birimi" etkinlik sayısı
Hanımeli Çarşısı hizmetinden faydalanan kişi sayısı
"Benim ilk izim" projesinde ziyaret edilen aile sayısı
Engelliler Merkezi memnuniyet oranı
Engelli Taşıma taleplerinin karşılanma oranı
Akülü araç taleplerinin karşılanma oranı
Tekerlekli sandalye taleplerinin karşılanma oranı
“Engelliler Kültür ve Eğitim Merkezi” etkinlik sayısı
“Engelliler Kültür ve Eğitim Merkezi” kurs (branş) sayısı
Kurslara kayıtlı kişi sayısı

Ü M R A N İ Y E
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2010
76,2%
10.294
6.928
1.951
1.270
1.478.046
689
3.376
1.451
1.025
154
100%
100%
100%
110.000
35.724
100%
100%
100%
-

MEVCUT DURUM
2011
2012
78,5%
84,3%
85,2%
20.404
23.365
9.798
10.455
1.581
947
1.654
1.821
1.259.423
1.153.780
792
947
4.258
2.102
1.442
1.797
1.107
1.007
134
163
100%
100%
100%
100%
100%
100%
150.000
160.000
31.000
27.500
79,2%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
18
41
7
9
73

Zabıta
Müdürlüğü

NİZAM VE İNTİZAMIN DENETİMLERİ
» Seyyar Satıcıların Önlenmesi
» İşyeri İşgallerinin Önlenmesi
» Geçici Sezonluk Satış Yerlerinin Kontrol Altında Tutulması
» Dilenciliğin Önlenmesi
» Çevre Ve Görüntü Kirliğinin Önlenmesi
» Kaçak Kazı Ve Hafriyatın Önlenmesi

TRAFİK DENETİMLERİ
» Araç trafiğine mani malzeme, eşya ve materyallerin
		önlenmesi
» Şehir merkezinde trafik denetleme ekiplerine yardım
		çalışmaları

YILLARA GÖRE İSTATİSTİKİ VERİLER
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» PAZAR YERLERİ;
» Pazar yerlerinde genel emir ve yasakların takibi
» Satış yeri faaliyet denetimleri
» Pazarcı kimlik ve tabela denetimleri
» Tüketicinin korunması kapsamındaki denetimler
» Zabıta mobil pazar yeri çözüm ofisi çalışmaları
» Pazarlardaki diğer muhtelif rahatsızlıkların önlenmesi
» Yol/altyapı kapsamında yapılan trafik çalışmaları

Yıllar Bazında İstatistiki Veriler (adet)
20.794

23.365

20.404

Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü

2013
78,4%
82,3%
20.794
8.538
1.265
1.865
1.112.150
603
4.143
1.768
1.450
147
100%
100%
100%
150.000
40.000
175
55
120
10
75
603
82,2%
100%
100%
100%
90
80
60

GECE EKİBİ VE GECE DENETİMLERİ
» Gece çalışan işyerlerinin denetimleri
» Fuzuli işgal, gürültü, kaçak yapı, kazı ve hafriyat denetimleri

TOPLU ÇALIŞMALAR
» Fuzuli işgallerin önlenmesi
» Mücbir hallerde (Su baskını, Kar çalışması, Kasırga vb )
		yapılan çalışmalar

ÖZEL GÜN VE BAYRAM ÇALIŞMALARI
» Kültürel etkinlik, açılış ve protokoller ile karşılama ve bu
		 hususlarda tedbir çalışmaları
» Dini ve milli günler ile ramazan ve kurban programları
		dönemi çalışmaları
» Zabıta haftası kutlama programı (2-8) Eylül

İHBAR VE ŞİKÂYETLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
» Telefon, e-Mail ve çözüm merkezi müracaatlarının 		
		değerlendirilmesi
» İdareye gelen misafirlerin istek ve talepleri ile ilgili yerinde
		 kontrol ve tetkikin sağlanması ( yönetici çalışmaları )

YAZIŞMA VE BÜRO HİZMETLERİ
» Yazışma, kalem,teslim ve zimmet işlemleri
» Pazar yeri ve pazar satış yeri tahsis işlemleri işlemleri
» Çözüm merkezi işlemleri
» Görev takip, faaliyet kontrol, görsel çalışmalar ve personel
		işlemleri
» Depo takip ve idari takip işlemleri

BELEDİYE HİZMET BİNALARININ
GÜVENLİĞİ
» 29 Noktada güvenlik hizmeti işlemleri

ZABITA EKİPLERİNE DESTEK
ÇALIŞMALARI
» Pazar yerleri düzenleme çalışmaları
» Kaynakla kesim, yıkım ve tamirat işlemleri
» Çevre kirliliğine neden olan inşaat atıkları ile ilgili önleyici
		tedbirler
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