Taziye Hizmeti

BAŞVURU- TAHKİKAT

TO PLU MSAL GEL İ ŞİM
SOSYAL DESTEK HiZMETLERi MÜDÜRLÜĞÜ

Ümraniye Belediyesi Yardım Sandığı 01.04.2004
tarihinde 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin 71. fıkrasında belirtilen hususlar dâhilinde
Sayıştay onayı ve Belediye Başkanlığı oluru ile Belediye adına her türlü sosyal yardım başvurularını
alarak kanun, mevzuat ve yönetmeliğe uygun şekilde yardımların yapılması ve yardımların ulaştırılması işini organize eden birimdir.
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Ümraniye İlçe sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere, nakdi ve ayni yardım yapılarak
vatandaşlarımızın Sosyal refah düzeyine ulaşmalarına destek olunmaktadır.

İlçemiz sınırları içerisinde yakınlarını kaybeden ailelerimizin üzüntülerini paylaşmak ve acılı günlerinde
yanlarında olmak amacıyla erkek ve bayan hocalardan oluşan ekibimiz cenaze evlerine 365 gün taziye ziyareti gerçekleştirmektedir. Taziye ekibimiz
İ.B.B. Cenaze İşleri Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürüterek, vefat eden vatandaşlarımızın kişisel
bilgileri ile cenazenin kaldırılacağı cami ve defin
yapılacak mezarlık bilgilerini Karacaahmet Mezarlıklar Müdürlüğünden temin etmektedir.
Taziye için gidilen cenaze evlerinde hocalarımız tarafından, Kur’an-ı Kerim okunmaktadır.
Aşevimizde hazırlanan pilav, kavurma, cevizli irmik helvası, kapalı ayran, tabldot tabak, çatal kaşık setinden oluşan yemek ikramı cenaze evine
ulaştırılmaktadır. Ayrıca taziye ekibimiz tarafından
cenazelerinin kaldırılacağı camiye otobüs tahsisi
yapılmaktadır.

İhtiyaç sahiplerinin yaptığı başvurular neticesinde tahkikat ekiplerimiz Sosyal İnceleme Raporları
tanzim eder. Kurul’da görüşülen tahkikat raporlarının değerlendirilmesi sonrası mağdur ailelere ilgili
yardımlar yapılır.
İhtiyaç sahibi ailelerin Sosyal Destek Hizmetleri
Müdürlüğü’ne bizzat gelmeleri, 444 9 822 no’lu
danışma hattı üzerinden ya da e-mail, muhtarlıklar
ve çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları (STK) vesilesi ile
ulaşmaları sonucu başvuruları işleme alınmaktadır.
Vatandaşlarımızın müracaat işlemleri tamamlandıktan sonra mahallelere göre tasnif edilip saha çalışma ekiplerimize teslim edilerek şahsın ekonomik
ve sosyal durum tespit süreci başlatılır.
İhtiyaç önceliklerine göre yardım müracaatları 5
kategoride sınıflandırılmaktadır. Kategoriye göre
yardım türü ve miktarı değişmektedir. 2018 yılı içerisinde 2.035 dilekçe, 4.232 müracaat kaydı alınmıştır.

2018 yılında ilçemizde 1.557 aileye taziye ziyareti yapılmıştır. Toplamda 111.090 kişiye yemek
ikramı sunulmuştur.
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BASIN VE YAYIN
MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN
• Ulusal Basında
Ümraniye
• Yerel Basında
Ümraniye
• İnternette Ümraniye
• TV, Radyo
Programları
• Yeni Ümraniye
Dergisi
• Sosyal Medyada
Ümraniye

ÖZEL PROJE VE
TANITIMLARIMIZ

GRAFİK TASARIM
• Mizanpaj ve Tasarım
• LED Ekranlar
• Kurgu / Montaj Tanıtım Filmi

WEB PORTALLARIMIZ
• www.umraniye.bel.tr
• 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
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Medya ile ilişkileri koordine etmek ve belediyemiz tarafından
yürütülen faaliyet ve projeler hakkında kamuoyunu yeterli ölçüde
bilgilendirmek. Hedef Gerçekleşme Maliyeti: 15.557.396,75 ₺
Yıl içerisinde ulusal
ve yerel basınımız,
TV ve radyo ile
web sitelerinde
toplamda 25.917
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

Yerel Basında Ümraniye
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 2322 farklı habere ulaşmıştır.

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
baştan başa 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 1567 farklı haberle Türkiye’nin gündemindeydik.

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.

FAALİYET RAPORU 2018
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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.

Radyo, TV ve Canlı Yayın
Programları
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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.

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.
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.
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ÖZEL PROJE VE
TANITIMLARIMIZ
Her yıl olduğu gibi bu yıl da belediyemizin çalışmalarının topluma en iyi ve en doğru şekilde aktarılabilmesi adına birçok projenin tanıtımı esnasında
ulusal ve yerel basınla iletişim kurarak; Başkanımız
Hasan Can’ın projeler hakkında bilgilendirme yapmasını sağladık.

15 yıldır Ümraniye’nin çehresini değiştiren belediyemiz altyapı çalışmalarının yanı sıra; kültür, sanat,
eğitim ve spor faaliyetleriyle de adından söz ettiriyor. Bu kapsamda; Basın ve Yayın Müdürlüğü olarak bu faaliyetlerin ulusal çapta tanıtılarak katılımın
artırılması için birçok çalışmaya imza attık:

Son 15 yılda ilçemize kazandırdığımız 450’yi aşkın
kalıcı esere eklenen yeni eserlerin açılışı esnasında
tanıtım çalışmaları gerçekleştirdik:

FAALİYET RAPORU 2018

Yeni Ümraniye Dergisi
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Yıllara Göre Çıkan Haber İstatistikleri
Yıllara Göre Çıkan Haber
İstatistikleri
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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.

Sosyal Medya Birimi tarafından, belediyenin resmî
sosyal medya hesapları yönetilmektedir.
facebook.com/UmraniyeBeltr/
twitter.com/umraniyebeltr
instagram.com/umraniyebeltr/

Kullanıcı topluluğunun sağlıklı büyümesi sağlanarak, kullanıcı gruplarındaki tartışmalara yapıcı ve
keyifli bir şekilde yön verilmektedir.

youtube.com/user/umraniyebeltr

TO PLU MSAL GEL İ ŞİM
BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

twitter.com/cozum_merkezi
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İnteraktif alanda kullanıcı destek faaliyetleri yürütülerek, sosyal medya hesaplarımız, sosyal ağlardan belediyeye ulaşmak isteyen vatandaşlar için ilk
irtibat noktası olmaktadır. 2018 yılı içerisinde sosyal medya hesaplarımızda beğeni/takipçi sayımızı
yapmış olduğumuz etkin kampanyalar ve paylaşımlarla vatandaşlarımızın ilgisini çekmek suretiyle
iki katına çıkardık. Yıl sonu itibariyle Twitter Ümraniye Belediyesi hesabımızın takipçi sayısı 46.010,
Facebook Ümraniye Belediyesi hesabımızın beğeni sayısı 58.403, İnstagram hesabımızın takipçi sayısı ise 15.001 olmuştur.

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.
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.
Ayrıca tüm Ümraniyeliler tarafından ilgiyle takip
edilen Yeni Ümraniye dergisi sayfa düzeni ve tasarım çalışmalarını bünyemizde sürdürüyoruz.

Aralık
2017

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 2018
yılında 3.387.956’dIr.
Birimimize bağlı diğer web portallarımız şu şekildedir:
• www.hasancan.net
• nikahsarayi.umraniye.bel.tr
• bilgecocuk.umraniye.bel.tr
• kultursanat.umraniye.bel.tr

Sosyal medya kullanımı sayesinde, ağlar üzerinden
duyuru ile bilgilendirmenin ötesinde, vatandaşlarla
birebir iletişime geçerek talep, öneri ve şikâyetlerini iletmelerine imkân tanımaktadır.

Beğeni-Takipçi Sayıları

WEB PORTALLARIMIZ

• kentkonseyi.umraniye.bel.tr
• istihdam.umraniye.bel.tr
• www.umraniyehizmet.com.tr
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Twitter

45.700

46.010

Facebook

56.169

58.403

İnstagram

10.800

15.001
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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.

Ümraniye Belediyesi 2017 Yılı
Sosyal Medya İstatistikleri
Etkileşim

Gönderi
Sayısı

Görüntülenme

Tıklanma

Re-tweet

Beğeni

Yanıt

Twitter

5.679

5.695.174

28.304

283.540

35.414

1.814

Etkileşim

Gönderi
Sayısı

Gönderi Erişimi

Beğenme

Yorum

Paylaşım

Facebook

5.234

7.052.474

633.714

84.034

336.004

Etkileşim

Gönderi
Sayısı

Gönderi Erişimi

Beğenme

İnstagram

900

15.100

75.060

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 vatandaşlarımızın belediyemizdeki etkinliklerden haberdar
olmaları sağlanmaktadır.
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