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Medya ile ilişkileri koordine etmek ve Belediyemiz tarafından
yürütülen faaliyet ve projeler hakkında kamuoyunu yeterli ölçüde
bilgilendirmek. Hedef Gerçekleşme Maliyeti: 8.839.592 TL
Yıl içerisinde ulusal
ve yerel basınımız,
TV ve radyo ile
web sitelerinde
toplamda 20.354
haberimiz
yayınlanmıştır.
BASIN BİRİMİ
Basın ve Yayın Müdürlüğü olarak, belediye faaliyet
ve hizmetlerinin; belediyemiz internet sitesi, tasarımı değişen Yeni Ümraniye dergimiz, televizyon
ve radyo kanalları, sosyal medya mecraları, haber
portalları, ulusal ve yerel gazeteler ile diğer medya mecralarında tanıtılmasını sağlıyoruz. Ümraniye
Belediyesi ve Başkanımız Hasan Can’la ilgili haber
arama portalı olan Ajans Press'e girerek; yerel ve
ulusal basında yer alan haberlerin günlük takibini yaparak, gazete ve basında yer alan haberleri
Başkanlık Makamına iletiyoruz. Ayrıca belediyemiz
tarafından düzenlenen tüm programların takibini
sağlayan ve Başkanımız Hasan Can’ın çalışmalarını
da takip eden fotoğraf ekibimiz de basın birimimizde yer almaktadır.

Ulusal Basında Ümraniye
Ümraniye’nin değişen çehresi; fiziksel değişimi gibi
nedenler ilçeyi bir cazibe merkezi hâline getirirken;
ulusal ve yerel medyanın ilgi odağına da yerleştirdi. Belediyenin faaliyetleriyle birlikte birçok alanda
baştanbaşa değişim gösteren ilçe, vatandaşların
yaşam sürme tercihini Ümraniye’den yana kullanmalarını sağlarken nüfusun artışı ve demografik
yapının farklılaşması yeni ihtiyaçları ve belediyenin
yeni çalışmalarını ortaya çıkardı. Basın Yayın Birimi
olarak; Ümraniye’nin değişiminin ve bu değişimde
belediye çalışmalarının etkisinin kamuoyuna doğru
bir şekilde aktarılması ve ilçenin ulus çapında tanıtılması için ulusal basına servis edilen haber metni
ve görsellerin titizlikle hazırlanmasını sağlamaktayız.
Belediye Başkanımız Hasan Can’ın çalışmaları ve
belediyedeki tüm birimlerin faaliyetlerinin ulusal
basında yer alması için çalışmalar ve projeler yürütüyor, her yıl ulusal basında yer alan haber oranımızın artması için farklı ve daha zengin içerikli
programlar oluşturuyoruz. Yapılan çalışmalar neticesinde; son 4 yıl içinde ulusal basında yer alan
haber oranımızı 2 katına çıkardık ve bu sayede son
1 yıl içinde 1100 farklı haberle Türkiye’nin gündemindeydik.

Ümraniye Belediyesi; ilçe sınırları içerisindeki tüm
kurum, kuruluş ve topluluklarla ilgili olduğu gibi
nitelik ve nicelik olarak iyi işler yapan yerel gazetelerin varlığını da önemsiyor ve ilçedeki yerel
gazeteleri her zaman destekliyor. Ayrıca ilçedeki
vatandaşların belediye hizmet ve faaliyetlerinden
haberdar olması konusunda daha geniş bir çalışma
yapmak adına yerel basın organları aracılığıyla daha
geniş kitlelere hitap etmektedir. Yerel basında yer
alan haberler ve ilanların metin ve görselleri yine
birimimizce sağlanmaktadır. Yerel basınla iletişim,
basın mensuplarıyla kurulan ilişkiler, belediye faaliyet, hizmet ve amaçlarının ilçe ve çevre ilçelerin
vatandaşları tarafından daha iyi anlaşılması adına
verilen duyurular Basın Birimimizce hazırlanarak
yerel basına aktarılmaktadır. Bu kapsamda her yıl
artan yerel basında yer alan haber oranı; bu yıl da
artarak 2015 farklı habere ulaşmıştır.

Radyo, TV ve Canlı Yayın
Programları

En etkili ve gözde iletişim araçlarından biri olan
televizyon ve radyoları; toplumu çalışmalarımız
hakkında bilgilendirebilmek için en iyi şekilde kullanıyoruz.
Belediye faaliyetlerimizi geniş kitlelere duyurabilmek amacıyla, Belediye Başkanımız Hasan Can’ın
belediyemizin tüm faaliyet ve hizmetlerini anlatabilmesi için gerekli TV ve radyo programları ile
iletişim birimimizce sağlanmaktadır.
Gerektiğinde belediye faaliyetleriyle alakalı bilgi
metinleri, video ve tasarımlar hazırlanarak televizyon ve radyo kanallarına ulaştırılmakta, faaliyetlerimizin ulusal ve yerel çapta vatandaşlara doğru bir
şekilde aktarımı sağlanmaktadır.
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Yerel Basında Ümraniye

Ümraniye’de yaşanan Ramazan coşkusunu Türkiye kamuoyuyla paylaşmak adına, Ramazan ayı
boyunca her gün iftarda ve sahurda Akit TV’nin
“İftara Doğru” ve “Sahur Bereketi Ümraniye’de”
programlarını canlı olarak izleyicilerle buluşturduk.
Ümraniye Belediyesinin etkinliklerinin de yer aldığı
canlı yayın programları ile birbirinden değerli konukların katılımıyla gerçekleşti. Bu programlarımıza katılan Başkan Hasan Can, belediye faaliyetlerini
canlı olarak anlattı.
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»

Yeni Ümraniye Dergisi
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Değişen yüzüyle Yeni Ümraniye dergisi de, Basın
ve Yayın Müdürlüğümüz tarafından hazırlanıp, yayınlanmaktadır. Önceleri yalnızca kurum haberlerinin yer aldığı bir formatta yayınlanan Yeni Ümraniye, daha sonra formatta değişikliğe gidilerek
kurumsal haberlerin yanı sıra; kültür, sanat, spor,
sağlık ve yaşam haberlerinin de yer aldığı bir dergi
hâline dönüştü. Bu sayede her yaştan vatandaşın
kendi ilgi alanlarına hitap edebilecek içeriği bulabildiği Yeni Ümraniye dergisi, ilçe genelinde var olan
basılı yayınların da öne çıkanlarından birini teşkil
etmektedir.
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3 ayda bir planlanan Yeni Ümraniye’nin içeriği Basın ve Yayın Müdürlüğü personelinden oluşan yayın
kurulu tarafından hazırlanarak; müdürlük bünyesindeki grafik kurgu bölümünde tasarlanmaktadır.
Zengin içeriği ve özgün tasarımıyla dikkat çeken
dergi okuyucuların ilgisini çekerek; Ümraniye haberlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlanmaktadır.

WEB Portallarında Ümraniye
Bilim ve teknolojinin gelişimi, insanların modern
yaşamın hızına ayak uydurma çabaları, iletişim
araçlarının çoğalması ve taşınabilir aygıtların kullanımının yaygınlığı internet haberciliğinin son dönemde revaçta olmasını sağlamaktadır. Ümraniye
Belediyesi olarak biz de; haberciliğin ve okurların
internet ortamındaki iletişim alanlarına ve haber
sitelerine yönelmesiyle hizmetlerimizin tanıtımı
için WEB portallarının kullanımını artırdık. Ulusal
ve yerel birçok gazetenin haber siteleri ile internet
haber sitelerinde yayınlanmak üzere haber metin
ve görselleri basın birimimizce hazırlanmakta ve
bu haberlerin yayınlanması için ulusal-yerel basın
mensuplarıyla iletişim basın birimince kurulmaktadır.

Yıllara Göre Çıkan Haber İstatistikleri

15.250

12.340

11.658
5.130
432

1.073

537

2014

728

988

1.013

1.253 1.690

813

2015
ULUSAL

2016
YEREL

TV

WEB

1.100 2.015 1.989
2017

ÖZEL PROJE VE
TANITIMLARIMIZ
10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü

Yine 10 Ocak 2017’de Gazeteciler günü münasebetiyle hazırladığımız bir diğer hediyemiz ise;
“Beklemek Zor, Haberci Yakını Olmak” belgeseliydi. Sınır bölgelerinde görev yapan ve mesleğini
sürdürürken hayatını kaybetmiş gazetecilerin en
yakınlarına mikrofon tuttuk. Gazetecilerin anneleri,
eşleri, kardeşleri ve çocuklarıyla duygu dolu röportajlar “Beklemek Zor, Gazeteci Yakını Olmak” adlı
belgeselde toplandı.
Önemli kaynak eserler hâline gelen kitap ve belgeselin tanıtımı ise, yine Basın Birimi organizasyonuyla düzenlenen bir programla yapıldı. Medya
dünyasından önemli isimlerin ve ailelerinin katıldığı
programda duygu dolu anlar yaşandı.
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İslam Ülkeleri Finans Zirvesi
(ICF Summit İstanbul 2017)

Ümraniye Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü
olarak, her yıl farklı bir etkinlikle kutladığımız 10
Ocak Gazeteciler Günü'nü 2017’de de hazırladığımız özel bir etkinlikle kutladık. Zor şartlar altında
kamuoyunu bilgilendirmek için canla başla çalışan
medya mensuplarına, her yıl olduğu gibi 2017’de
de kıymetli bir hediye vermek istedik ve verdikleri emekleri kitaplaştırdık: “Haberciler Darbecilere
Karşı”
15 Temmuz 2016’da yaşanan hain darbe girişimi
gecesinde canlarını ortaya koyarak vatandaşların
doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlayan, çeşitli noktalarda da ulusal çapta yayını ele geçirmek
için uğraşan hainlere karşı direnen medya mensupları; büyük bir teşekkürü hak ediyordu. Biz de Ümraniye Belediyesi olarak, medya mensuplarımıza
hem 10 Ocak Gazeteciler günlerini kutlamak hem
de bunu onlar ve tüm millet için unutulmaz olan 15
Temmuz gecesinde yaşananlarla ilgili tarihe bir kayıt düşerek yapmak adına 'Haberciler Darbecilere
Karşı' adlı bir eser hazırladık. 115 gazetecinin Ankara ve İstanbul'da 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşadıklarını 'Haberciler Darbecilere Karşı' adlı
kitapta topladık. Okurlar bu eserle, habercilerin
gözünden 15 Temmuz gecesine ve millî iradenin
şahlanışına tanıklık etme fırsatı bulacaklar. İbret,
kahramanlık, hüzün, gurur ve dayanışma yüklü bu
kitap; ayrıca hain darbe girişimini unutturmamak
ve gelecek taşımak adına önemli bir tarihî kaynak
olarak kayıtlara geçmiştir.
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Açılışı, dönemin Başbakan Yardımcısı, Kültür ve
Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş tarafından
gerçekleştirilen ve belediyemizce İslam Ülkeleri Finans Zirvesi (ICF Summit Istanbul 2017) ile “İslam
Ülkeleri Arasındaki Finansal ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesi, Katılım Bankacılığı, İstanbul Finans Merkezi Özelinde Finans Merkezleri” konuları
üst düzey finansal kurumların yöneticileri, politika
üreticileri ve uygulayıcıları, akademisyenler ve sivil
toplum örgütlerinin temsilcileri tarafından geniş
katılımcı yelpazesiyle ele alındı.

»

Birçok sektör temsilcisinin yer aldığı zirvenin amacı bölgesel gelişim dinamiklerini ortaya çıkarmak,
kentsel gelişime katkı sağlamak ve sektörün sorunlarının çözümüne destek sağlamak şeklinde tanımlanmıştır. Hürriyet Reklam Grup Koordinatörü
Gürcan Korkmaz, bu zirveleri Türkiye’de gelişme
gösteren şehirlerde gerçekleştirmeye çalıştıklarını
dile getirerek toplantıyı başlattı.
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Tüm süreçleri Basın Birimimiz tarafından düzenlenen ve takip edilen zirve, yoğun katılımla gerçekleşti. Zirvenin sonunda konuyla ilgili birçok akademisyen, iş adamı ve uzmanın bir araya gelmesinden
doğan yeni fikirler; İslam ülkeleri arasındaki finansal çalışmalar için önemli adımlar oldu.

12. Gelişen Bölgeler Zirvesi
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Ümraniye Belediyesinin ev sahipliğinde Hekimbaşı Tarihî Av Köşkü’nde gerçekleştirilen ’12.Gelişen
Bölgeler Zirvesi’nde bölgesel ve sektörel dinamikler ele alınarak sorunlar ve çözüm önerileri
gündeme taşındı. Son 14 yılda önemli bir gelişme
göstermesi dolayısıyla Ümraniye’nin geçmişten
günümüze gelişimi, coğrafi konumu ve ekonomisi
ele alınarak detaylı analizler yapılmıştır.

Akabinde Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent, zirvenin bir diğer amacının bölgenin gelişimine katkı sağlamak, faaliyet gösteren aktörleri
ön plana çıkarmak, varsa problemlerin çözüme kavuşturulmasına katkı sağlamak olduğunu aktardı.

Ev sahipliğini yaptığımız bu önemli programa; Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra; AK
Parti İstanbul Milletvekili Mürteza Zengin, CanPark
AVM Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür ve Yardımcısı Yüksel Hamzaoğlu ile Yönetim Kurulu Üyesi İsa
Ünal, Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Oryataş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Buğdaycı, Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Okay, Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Hürriyet Gazetesi Ekonomi
Müdürü Sefer Levent, Hürriyet Gazetesi Ekonomi
Yazarları Vahap Munyar ile Uğur Gürses, Hürriyet
Reklam Grup Koordinatörü Gürcan Korkmaz ve
Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Maliki Ejder
Batur katıldı.

15 Temmuz’u Hatırlamak
Ümraniye Belediyesinin, 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni unutturmamak adına yaptığı çalışmalardan
biri de 15 Temmuz gecesi gaddar darbecilerin tank
ile ezdiği bir aracı sergilemek üzere belediye binası bahçesine platform kurması oldu. Hain darbe
girişimi gecesinde ülkemizin birlik ve bütünlüğüne
kastedenlerin, vatansever ve fedakâr halkımıza
vermiş olduğu zararı somut bir şekilde temsil etmektedir. O geceyi unutturmaması adına aracını
tankın önüne tereddütsüz bir şekilde sürerek şehit
olan vatandaşımızın ezilen aracı bir platformla belediye binası önünde sergilenmektedir.

• Amerika Birleşik Devletleri (Pensilvanya, Rittenhouse Meydanı)
• İngiltere (Londra, Trafalgar Meydanı)
• Almanya (Berlin Potsdam Meydanı)
• Fransa (Paris Concorde Meydanı)
• Hollanda (Amsterdam Meydanı)
• Belçika (Brüksel Grande Palace)
• İstanbul (Üsküdar - Ümraniye - Kadıköy Meydanı)
• Ankara (Kızılay Meydanı), İzmir (Konak Meydanı)

15 Temmuz gecesi gerçekleştirilmek istenen hain
darbe girişimini püskürten halkın gösterdiği mücadelelerin anlatıldığı ve o geceye dair birçok fotoğrafın yer aldığı gazete, Başkanımız Hasan Can
tarafından basın mensuplarına tanıtıldı.
“Millî İrade Geçilemez” sloganıyla hazırlanan ve
hain darbe girişimini dünyaya doğru bir şekilde anlatmayı hedefleyen gazete; birimimizce hazırlandı.
Yine Başkanımız Hasan Can’ın Gazete 15 Temmuz’u ulusal ve yerel medyaya anlattığı programların organizasyonu da birimimizce yapıldı.
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• Edirne (Selimiye Cami Önü)

Gazete 15 Temmuz
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Ümraniye Belediyesi olarak hain darbe girişiminin
yaşandığı 15 Temmuz’dan bu yana birçok etkinliğe
imza attık. Hain girişimin yıl dönümünde de bir ilki
gerçekleştirerek 5 farklı dilde 15 Temmuz’u anlatan
“Gazete 15 Temmuz”u çıkarttık.
Dünyadan ve Türkiye’den birçok gazetecinin görüşlerine yer verilen gazete birçok ülkede dağıtıldı:

»

Uluslararası Çocuk ve Travma
Sempozyumu

Açılışı TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Sosyolog Dr.
Esra Albayrak’ın katılımıyla gerçekleşen ve dünyanın dört bir yanından hoca, psikolog, uzman ve akademisyenlerin sunumlarıyla gerçekleşen 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Uluslararası Çocuk ve
Travma Sempozyumu, 2 gün sürdü ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Medya mensuplarının
sempozyumla ilgili olarak bilgilendirilmesi, metin
ve görsel paylaşımı, tanıtım ve duyuru çalışmaları
da yine basın birimimizce gerçekleştirildi.
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Gazete Ümraniye
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Ümraniye Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü
bünyesinde düzenlenen 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Uluslararası Çocuk ve Travma Sempozyumu yurt içinden ve yurt dışından uzman ve
akademisyenlerin katılımlarıyla gerçekleşti. Darbe
girişiminin çocuklara etkisinin en aza indirilebilmesi
için neler yapılabileceğinin gerçekleşecek oturumlarda teferruatlı bir şekilde tartışıldığı ve bu konuda
birçok yeni fikre ilham olan 15 Temmuz Darbe Girişimi Sonrası Uluslararası Çocuk ve Travma Sempozyumu ulusal basında da büyük yankı uyandırdı.

Basın Yayın birimi olarak belediyemizin faaliyetlerini anlattığımız birçok yayından biri olan, tek sayıya mahsus olarak çıkarttığımız Gazete Ümraniye;
önemli ulusal yayınlardan biri olan Milliyet Gazetesi’nin eki olarak tüm Türkiye’ye dağıtıldı.
Eğitimden sağlığa, kültürden sanata, sosyal belediyecilikten alt yapı hizmetlerine kadar birçok alanda
belediyemizin yaptığı faaliyetleri ve Ümraniye’nin
değişen çehresini anlatan gazetenin içeriği; çalışmalarımızın amaç, hedef ve sonuçları konusunda
kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve bunu en geniş
çapta yapmak için birimimizce hazırlandı.

SOSYAL MEDYA
Sosyal Medya Birimi tarafından, Belediyenin resmî
sosyal medya hesapları yönetilmektedir.
facebook.com/UmraniyeBeltr/
twitter.com/umraniyebeltr
instagram.com/umraniyebeltr/
youtube.com/user/umraniyebeltr
twitter.com/cozum_merkezi
İnteraktif alanda kullanıcı destek faaliyetleri yürütülerek, sosyal medya hesaplarımız, sosyal ağlardan belediyeye ulaşmak isteyen vatandaşlar için ilk
irtibat noktası olmaktadır. 2017 yılı içerisinde sosyal medya hesaplarımızda beğeni/takipçi sayımızı
yapmış olduğumuz etkin kampanyalar ve paylaşımlarla vatandaşlarımızın ilgisini çekmek suretiyle
iki katına çıkardık. Yılsonu itibariyle Twitter Ümraniye Belediyesi hesabımızın takipçi sayısı 45.700,
Facebook Ümraniye Belediyesi hesabımızın beğeni sayısı 56.169, Instagram hesabımızın takipçi sayısı ise 10.800 olmuştur.

Sosyal ve kültürel etkinlikler, projeler, açılışlar ve
belediyemiz ile ilgili haberler sosyal medya hesaplarında paylaşılarak, vatandaşların daha kısa zamanda bu bilgilerden haberdar olması sağlanmaktadır. Belediyenin hizmet ve faaliyetlerinin hızlı bir
şekilde duyurulmasıyla beraber, takipçilerden gelen istek ve düşüncelerle kurum ve hizmetler daha
seri geliştirilmektedir.
Kullanıcı topluluğunun sağlıklı büyümesi sağlanarak, kullanıcı gruplarındaki tartışmalara yapıcı ve
keyifli bir şekilde yön verilmektedir.

Sosyal Medya kullanımı sayesinde, ağlar üzerinden
duyuru ile bilgilendirmenin ötesinde, vatandaşlarla
birebir iletişime geçerek talep, öneri ve şikâyetlerini iletmelerine imkân tanımaktadır.
Beğeni-Takipçi Sayıları

Aralık
2016

Aralık
2017

Twitter

32.488

45.700

Facebook

48.973

56.169

İnstagram

5.555

10.800
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Takipçilerden gelen talep, öneri ve şikâyetler titizlikle incelenerek ilgili müdürlüklere yönlendirilmekte ve kısa bir sürede sonuca ulaştırılarak
vatandaşlara bilgi için dönüş yapılmaktadır. Vatandaşlar talep ve şikâyetlerini, bu platform üzerinden
fotoğraf paylaşarak da ulaştırabilmektedirler.
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Ümraniye Belediyesi 2017 Yılı
Sosyal Medya İstatistikleri
Etkileşim

Gönderi
Sayısı

Görüntülenme

Tıklanma

Re-tweet

Beğeni

Yanıt

Twitter

5.310

15.104.100

30.748

324.232

237.080

6.108

Etkileşim

Gönderi
Sayısı

Gönderi Erişimi

Beğenme

Yorum

Paylaşım

Facebook

4.818

14.840.598

615.713

90.313

304.445

»

GRAFİK TASARIM
Başkanımızın programını ve müdürlük faaliyetlerini
takip ederek gerek fotoğraf gerekse video çekimleri ile hizmetlere ilişkin dijital ve matbu basın arşivi
oluşturulması da müdürlüğümüzün Grafik Tasarım
Birimi bünyesinde yapılmaktadır.

TO PLU MSAL GEL İ ŞİM
BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye faaliyetleri ve hizmetleri ile Başkanımız
Hasan Can’ın çalışmalarını en doğru ve güzel biçimde duyurup, tanıtabilmek adına gerek LED ekranlar gerekse sosyal mecralar için tasarladığımız
ilgi uyandıran görsellerle vatandaşlarımızın günlük
hayatına dâhil oluyoruz.
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Ayrıca tüm Ümraniyeliler tarafından ilgiyle takip
edilen Yeni Ümraniye dergisi sayfa düzeni ve tasarım çalışmalarını bünyemizde sürdürüyoruz.

WEB PORTALLARIMIZ
www.umraniye.bel.tr
Kurumsal web sitemiz vatandaşlarımızın sitemizde
aradıklarına daha kolay ulaşabilmeleri için, kullanıcı dostu interaktif bir ara yüze kavuştu. Sitemizin
güncellenmesi ve takibi bu yıl da sıkı bir şekilde devam etmiştir. Belediyemizin faaliyetler ve projeleri
ile ilgili haber, duyuru ve yazılar tarafımızdan anlık
olarak yayına alınmakta ve ziyaretçilerimize her an
canlı ve güncel bilgi sunulmaktadır.
Daha önce sitemize entegre olan ancak vatandaşlarımıza iyi hizmet sunabilmek adına spesifik olarak ayırdığımız alt sistemlerimizin (Kültür ve Sanat,
Video, Tesisler, E-belediye) raporlarının ayrı alınmasına bağlı olarak yıl sonu ziyaret sayımız 2017
yılında 2.998.337’dir.
Birimimize bağlı diğer web portallarımız şu şekildedir:
• www.hasancan.net,
• nikahsarayi.umraniye.bel.tr
• bilgecocuk.umraniye.bel.tr,
• kultursanat.umraniye.bel.tr,
• kentkonseyi.umraniye.bel.tr
• istihdam.umraniye.bel.tr
• www.umraniyehizmet.com.tr

Kurumsal tanıtım ve belediyeye bağlı birimlerin
gerçekleştirdiği proje ve faaliyetlerin tanıtımını
esas alan filmlerimizi müdürlüğümüz tarafından
oluşturulan arşivden yararlanarak yapıyoruz.
Hazırlanan tanıtım filmlerini ulusal medya mecraları başta olmak üzere ilçemizin muhtelif noktalarında bulunan LED ekranlarımızda da gösteriyoruz.
Tanıtım filmlerinin müdürlüklerimizin organize ettiği çeşitli davet ve organizasyonlarımızda da kullanılmasına imkân sağlıyoruz.

Toplu SMS, MMS ve E-Posta
Gönderimi

Tasarım ve uygulaması müdürlüğümüzce yapılan
çalışmalarımızı; 9 farklı noktada bulunan LED ekranlarımızda, sosyal medya ve web sitemizde yayınlamaktayız.

Toplu gönderim ve duyurularda ciddi bir iletişim
kolaylığı sağlayan SMS gönderim hizmetimiz devam etmektedir. Ümraniye’mize yeni taşınan vatandaşlarımıza, yeni evlenen çiftlerimize ve asker
ailelerine de özel SMS gönderimi yapmaktayız.
Ayrıca sitemize kayıtlı olan e-posta adreslerine de
“Aylık Etkinlik Habercisi” gönderilerek vatandaşlarımızı belediyemizdeki etkinliklerden haberdar olmaları sağlanmaktadır.

