KADIN VE AiLE
HiZMETLERi
MÜDÜRLÜĞÜ

AİLE HİZMETLERİ
• Psikolojik Danışmanlık
Hizmeti
• Çocuklar için Bireysel
danışmanlık hizmeti ve
Grup Terapisi
• Yetişkinler için Bireysel
danışmanlık hizmeti
• Benim İlk İzim
• Gündüz Bakım Evi
KADIN HİZMETLERİ
• Meslek Edindirme Kursları
• TOGEMDER ve İşkur ile
ortaklaşa düzenlenen
mesleki kurslar
• Gençlere Yönelik Meslek
Edindirme Kursları
• Sergiler
• Atölyeler
• Hediyelikler
• Hanımeli Çarşısı
• Kadın Konuk Evi

ENGELLİ HİZMETLERİ
• Engelliler Kültür ve Eğitim Merkezi
• Mesleki ve Kişisel Gelişim kursları
• Psikolojik Danışmanlık hizmeti
• Sosyal ve Kültürel Aktiviteler
• Engelli Nakil Aracı

YAŞLI HİZMETLERİ
• Temizlik ve Kişisel
bakım hizmeti
• Ev Ziyaretleri ve
Sosyal Etkinlikler

EĞİTİM
HİZMETLERİ
• Çiğdem Evi
• Girişimcilik
(Kosgeb)
• Trafik eğitim
parkı

PROGRAMLAR VE
ÖZEL PROJELER
• Ramazan programı
• İyi ki Vardınız Tiyatro
oyunu
• Kadınlar günü
programı
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Kadınlar, Çocuklar, Yaşlılar, Hastalar ve Engelliler gibi dezavantajlı
kesimlerin yaşam kalitesini yükseltmek,mesleki gelişimlerini
desteklemek. Hedef Gerçekleşme Maliyeti: 4.433.891,99 ₺

TOGEM-DER ve İŞKUR
İşbirliği ile Yürütülen Meslek
Edindirme Projesi

Kurslarımıza katılan
kursiyerlerden 1228’i
eğitimlerini başarı
ile tamamlayarak
MEB onaylı
sertifika almaya hak
kazanmıştır.
MESLEK EDİNDİRME
KURSLARI

Branş Adı

Mezun
Öğrenci
Sayısı

1.

İlk Yardım

26

2.

Feretiko

13

3.

Mefruşat

135

4.

İğne Oyası

105

5.

Tezhib

20

6.

Cam Yaldızlama

22

7.

Giyim

8.

Bilgisayar

19

9.

El Nakışı

71

10.

El Sanatları

54

11.

Makine Nakışı

16

12.

Kalem İşi

11

13.

Yabancı Dil (Arapça)

36

14.

Örgü

81

Yılsonunda, müdürlüğümüz bünyesinde düzenlenen kurslarda eğitim gören öğrencilerin eserlerinin sergilendiği, genel sergi ve defile etkinlikleri
düzenlenmektedir.

15.

Tokat Tahta Baskı Yapma

13

16.

Filoğrafi

8

17.

Minyatür

22

18.

Yemek Sunumu

130

2017-2018 eğitim yılı içerisinde faaliyet gösteren
kurslarımız ve bu kurslardan mezun olan kursiyerlerimizin sayısı yandaki tabloda belirtilmiştir. Kurslarımıza katılan kursiyerlerden 1228’i eğitimlerini
başarı ile tamamlayarak MEB onaylı sertifika almaya hak kazanmıştır.

19.

Pastacılık

47

20.

Gümüş Takı İşlemeciliği

12

21.

Ebru

12

22.

Hat

43

23.

Çocuk Gelişimi

17

24.

Kur’an-I Kerim

13

25.

Çini

17

26.

Dantel Anglez

12

27.

Abiye Giyim

18

28.

Resim

55

Ümraniye Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında, 17 yaş üstü yetişkinlere yönelik ücretsiz kurslar
düzenlenmektedir.
Kültür merkezlerimiz, bilgi evlerimiz ve Gülden
Soyak Engelli Merkezinde yapılan kurslarımızdaki
eğitimlerimiz; ebru, hat, bilgisayar, abiye giyim, el
sanatları, el nakışı, giyim, ilk yardım, gümüş takı işlemeciliği, feretiko (Rize bezi dokuma), çini, resim,
çocuk gelişimi, dantel anglez, örgü, yemek yapımı
ve sunumu, pastacılık ve pastane ürünleri, tokat
tahta baskı, tezhip, yabancı dil (arapça), minyatür,
makine nakışı, iğne oyası, cam yaldızlama, filografi,
kalem işi, Kur’an-ı Kerim, mefruşat olmak üzere 28
branşta yapılmaktadır.

2018 - 2019 eğitim dönemimiz; 39 farklı branşta,
27 kurs merkezinde, 1 Ekim 2018 tarihi itibari ile
başlamıştır.

TOPLAM

Ümraniye Belediyesi, Toplumsal Gelişim Merkezi
Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) ve İŞKUR ortaklığında düzenlenen “Bir Umut
Bir Ufuk Projesi” kapsamında Suriyeli kadınların
mesleki eğitimi, psikolojik desteği, istihdamı ve
topluma uyumu hedeflenmiştir. Bu kapsamda Türk
ve Suriyeli vatandaşların eğitim aldığı sınıflar oluşturulmuştur.
Dikiş, aşçı yardımcılığı, kuaförlük, bilgisayar, çocuk
bakıcılığı, hediyelik eşya hazırlama, özel bakım elamanı branşlarında haftanın beş günü eğitim verilmektedir. Eğitime katılan öğrencilere İşkur tarafından günlük 25 tl ödeme yapılmaktadır.

Gençlere Yönelik Meslek
Edindirme Kursları (Genç-Mek)
Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, el
yeteneklerini geliştirerek farklı ufuklar açmak, bu
sayede daha aktif bireyler olarak yetişmelerini sağlamak gibi amaçlarla 2018/2019 eğitim-öğretim
döneminde, gençlere yönelik Meslek Edindirme
Kursları açılmıştır.
15 – 18 yaş arası lise öğrencilerine yönelik hafta
sonları düzenlenen kurslarda verilen branşlar: Kilim dokuma, Ebru, Maket yapımı, Rölyef, Karikatür,
Tokat tahta baskı, Drama, Kaligrafi, Giyim, Resim,
Çini, Kuaförlük, Pastacılık, Yemek sunum.

Atölyeler
2018 yılında Meslek Edindirme Kurslarımızda faaliyet gösteren atölyelerimiz şunlardır;
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Aşçı Yardımcılığı kursu

Eğitimler Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde bulunan kültür merkezlerinde 103 Suriyeli, 137 Ümraniyeli kadın olmak üzere toplamda
269 kişiye yönelik verilmektedir.

Ebru,
Feretiko (Rize bezi Dokuma)
Cam Yaldızlama
Yemek Sunum - Pastacılık
Dikiş - Mefruşat
Tezhip
Hat
Minyatür
Çini
Takı işleme
Kilim Dokuma
Kuyumculuk
Kuaförlük

1228
Hediyelik eşya hazırlama kursu

Gümüş takı işleme atölyesi
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Meslek Edindirme kurslarımıza katılan kursiyerlerin kurs süresince yaptığı ürünlerin sergilendiği
“Misak-ı Milli” konulu yılsonu sergisi 19 Nisan 2018
tarihinde Ümraniye Santral meydanında açıldı. 28
branşta eğitim gören öğrencilerin el emeği, göz
nuru çalışmalarından oluşan sergi 19 Nisan – 10
Mayıs 2018 tarihleri arası ziyaretçilere açık kaldı.

Ümraniye’de ikamet eden özellikle dezavantajlı grup içinde yer alan kadınların, kendi el emeği
ürünlerini güvenli ve kolay bir şekilde sergileyip satabilecekleri, ekonomik olarak desteklenebilecekleri hanım eli çarşısında 16 dükkan bu kapsamda
hizmet vermektedir.

Ayrıca çarşımızda haftanın bir günü hizmet veren
psikoloğumuz, 2018 yılında 151 üyemize psikolojik
destek vermiştir.

AİLE HİZMETLERİ

2018 yılı içerisinde: 24 grup oluşturulmuştur.

Ümraniye Belediyesi tarafından 2014 yılı itibari ile
faaliyete geçen psikolojik danışmanlık hizmetimiz
Çocuk ve Yetişkin alanında hizmet vermeye devam
etmektedir.

2018 yılı Kazanç toplamı: 158,979.00 ₺
2018 yılı Engellilerin yıllık kazanç toplamı: 8,813.00 ₺
2018 yılı Genel Kazanç Toplamı : 167,792.00 ₺
2018 yılında Hanımeli çarşımızda Ümraniye Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından Komşuluk haftası programı düzenlenmiştir. İlerleyen
günlerde ise Belediyemiz ve Ak Parti İlçe Teşkilatı
ile ortaklaşa Yerli Malı Haftası programı gerçekleştirilmiştir.

Psikolojik Danışmanlık Hizmeti

Yetişkin ve çocuklara ayrı olarak verilen psikolojik
danışmanlık hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız telefonla randevu alarak hizmetimizden yararlanmaktadır
2018 yılı içinde Cahit Zarifoğlu Kültür Merkezi’ndeki Psikolojik Danışma Merkezi’nden 629 yetişkin
1869 seans, 533 çocuk 1892 seans ile danışmanlık hizmeti almıştır.
Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Alan Çocuk ve
Yetişkin Sayısı
937
697
488

İki haftalık periyotlarla gruplar yenilenmekte; başvurular için dilekçe ve kimlik fotokopisi yeterlidir.
Haftanın 7 günü saat 09:00-17:30 saatleri arası
hizmet vermektedir.

Hediyelik Çalışmaları
Hediyelerimiz aşağıdaki başlıklarda üretilmektedir.
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HANIMELİ ÇARŞISI

Ebru desenli Kravat ve Fular
Cam Varak Ürünleri
Çini ürünleri

Bir dükkan sürekli olarak engellilere verilmektedir. 2018 yılı itibariyle çarşıda bulunan bayanların
el becerilerini geliştirmek, aynı zamanda ürün yelpazelerini zenginleştirmek amacıyla da kurslar düzenlenmektedir. 2018 yılında Rölyef ve Takı branşlarında eğitim düzenlenmiş; bu eğitimlere 26 kişi
katılmıştır.

2015

479

2016
Çocuk

392

431

2017

533

629

2018

Yetişkin
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KADIN KONUK EVİ

Gümüş işleme ürünleri
Feretiko (Rize Bezi Dokuma)
Tezhip, Hat ve Minyatür Levhaları

Benim İlk İzim
Sosyal Belediyecilik ve hizmet anlayışı doğrultusunda kurulan Bebek İlk İzi birimimiz; Ümraniye’mizde doğan bebeklerin evlerini ziyaret etmekte ve ailelerimizin mutluluklarını paylaşmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında kadın
ve çocuklar için koruma evleri açmak büyükşehir
belediyelerine ve nüfusu 100.000’i geçen il ve ilçe
belediyelerine verilmiştir. Bu kapsamda ŞÖNİM
(Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) den yönlendirilen kadınlara ve çocuklarına Ümraniye Belediyesi
Kadın Konuk Evi hizmet vermektedir.
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YAŞLI HİZMETLERİ BİRİMİ
Ümraniye sınırları içerisinde ikamet eden, sosyal
yönden dezavantajlı, 65 yaş üstü bakıma muhtaç
ve kimsesiz yaşlılarımızın, ev ortamlarında desteklenmeleri ve toplumdan soyutlanmadan yaşamını
devam ettirmelerini sağlamakta bunun yanı sıra
yaşam kalitelerinin yükseltilmesi sosyal ve kültürel
ihtiyaçlarının karşılanmasını hedeflemektedir.
Müdürlüğümüze başvuran ve Yaşlı Hizmet Birimimizde kayıtlı olan yaşlılarımız, ev ortamında yaşam
standartları açısından değerlendirildikten sonra,
ihtiyaç duyduğu gereksinime göre faaliyet alanımızdaki uygun hizmete yönlendirilmektedir.
Yaşlılıkta en zor durumlardan biride yalnızlıktır.
Kimsesi olmayan, kapısı dahi çalınmayan yaşlılarımız ekiplerimizce her ay ziyaret edilmekte, sosyal
aktivitelerle bir araya gelmeleri sağlanmaktadır.
Ziyaret esnasında yaşlının ihtiyaç duyduğu konular gözlemlenmekte, bu ihtiyaçlar doğrultusunda
ekiplerimizce gerekli destek sağlanmaktadır.

Gündüz Çocuk Bakım Evi

2018 yılında yaşlılarımızın birtakım ihtiyaç ve eksiklerinin giderilmesi, onların sosyal hayatta kendilerini rahat hissetmelerini sağlamak adına Yaşlı
Hizmet Birimimizden 147 kişi yararlanmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi ile
Devlet Memurları Kanunu’nun 191. Maddesine istinaden; Kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak
çocuk bakım evleri hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan ‘Gündüz Çocuk Bakım Evi’
Belediyemizde çalışan personelin 3-6 (36-72 ay)
çocukları için, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
bünyesinde 12 Aralık 2016 tarihinde faaliyete girmiştir.
2018 yılı itibariyle okul öncesi eğitimin yanında piyano, ritim, jimnastik, el sanatları, değerler eğitimi
gibi alanlarda da eğitimler verilmektedir. Bakım
evinde haftada 1 gün bulunan psikoloğumuz sınıf
gözetimleri yaparak çocukların gelişimsel sürecini
takip etmektedir.

• Antiş Takibi ( Şeker, Tansiyon ölçümü ve takibi)
• Sosyal Aktiviteler ( Geziler, Piknikler, Tiyatro vb
etkinlikler)

ENGELLİ HİZMETLERİ
Engelli Birimimiz, Ümraniye sınırları içinde ikamet
eden, fiziksel engeli bulunan 15-65 yaş arasındaki
Engelli vatandaşlarımız ve yakınlarının sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak, toplum içinde güven
duygularını artırmak, kişisel ve manevi gelişimlerine destek sağlamak amacıyla kurulmuştur.
Engelli Araçlarımız ile sağlık, rehabilite, gezi ve
eğitim amaçlı vatandaşlarımıza haftanın 7 günü
hizmet verirken, Engelli Kültür ve Eğitim merkezimizde mesleki ve kişisel gelişim kursları düzenlenmekte, Kursta ürettikleri ürünleri Hanımeli Çarşımızda Engelliler için ayrılan alanda satma imkanı
sağlamaktadır.
Birimimize kayıt için;
Engelli sağlık raporu, adrese dayalı nüfus kayıt örneği, Engelli ve velisinin kimlik fotokopisi ile kurumumuzca hazırlanan dilekçe formunu doldurarak
başvuru yapılmaktadır. Başvuru neticesinde ve
talepler doğrultusunda tahkikat ekiplerimizle vatandaşlar adresinde ziyaret edilerek gerekli bilgiler
alınmakta ve Engelli durum tespiti yapılmaktadır.
Vatandaşın talebi Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılarak, ilgili
hizmete yönlendirilmektedir.
Engelli Birim Faaliyetlerimiz;
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Ümraniye sınırları içerisinde ikamet eden 3 ve 6
aylık arasında olan bebeklerimiz evlerinde ziyaret
edilerek, ailenin onayı ile bebeklerin el ve ayak izleri sağlıklı bir şekilde, özel bir teknikle mürekkep
olmadan temiz ve pratik bir şekilde alınmaktadır.
Çocuğun fotoğrafı çekilip başkanımızın kaleme aldığı “Güzel Günlerden Kalıcı Bir İz” adlı mektubun
da yer aldığı hatıra defteri ile birlikte Yeni Doğan
Hediye Paketi Belediyemiz adına ailelere hediye edilmektedir. 2018 yılında 6875 Bebek ziyaret
edilmiştir.

1-Engelliler Eğitim ve Kültür Merkezi
• Mesleki ve Kişisel Gelişim Eğitimleri
• Kurslar
• Engelliler Korosu
• Engelliler Tiyatrosu
• Psikolojik Danışmanlık
• Sosyal Aktiviteler
Yıl içerisinde 256 Ev Temizliği, 319 Kişisel Bakım
Hizmeti verilmiştir.
Yaşlı Hizmet Birimimizin Sunduğu hizmetler;
• Ev Ziyaretleri (Psikolojik destek- Fiziksel rehabilite)
• Ev Temizliği
• Kişisel Bakım hizmeti (Banyo, El ayak Bakımı,
Saç bakımı, Saç- Sakal kesimi)
• Yaşam Alanı Düzenleme (Boya-Badana, Tamir-Tadilat, İlaçlama, Halı Yıkama)
• Hastane iş ve işlemleri için refakat ( Kurul raporu, Yatış- Çıkış işlemleri)

2- Engelli Nakil Aracı

Engelli Eğitim ve Kültür Merkezi
Engelliler Kültür ve Eğitim Merkezimizde, Meslek
Edindirme Kursları öğretmenleri nezdinde ve Engelli vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda her
yıl birbirinden farklı branşlar da eğitimler verilmektedir. Toplumsal üretime katkı sağlamayı hedefleyen merkezimizde aldıkları eğitim sonrası kendi el
ürünlerini üretip satmak isteyen Engelli vatandaşlarımıza, Hanımeli Çarşımızda ayrı bir dükkan tahsis
edilerek yaptıkları ürünleri satma fırsatı verilmiştir.
Kurslarımıza katılım sağlayan vatandaşlarımızın ulaşımı Engelli Araçlarımızla ile sağlanmaktadır. Merkezimizde bulunan Psikoloğumuz tarafından engellilerimize bireysel ve aile terapileri yapılmaktadır.

183

»

Ümraniye Belediyesi Engelliler Merkezi İstanbul
Fuar Merkezi Merkezinde “ Engelsiz Yaşam Fuarı”
na katılarak Belediyemizin Engellilere yapmış olduğu hizmetleri tanıtmıştır.

Engelli Koromuz, Tiyatro Ekibimiz ve canlı sunulan
el sanatlarının 4 gün boyunca sergilendiği fuara,
Engelli vatandaşlarımızın yoğun talepleri doğrultusunda Engelli araçlarımızla seferler düzenlenmiştir.

Engelli Nakil Aracı

2018 yılı içerinde 38 Sosyal aktivite yapılmış, 892
kişi katılmıştır.
Ümraniye Belediyesi tarafından Türk sporunu yaşatmak ve tanıtmak amacıyla eğitim verdiği okçuluk kurslarına katılan ve haftada iki gün eğitim alan
Engelli Merkezi kursiyerlerimiz düzenlenen yarışmalarda dereceler almıştır.
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• 2017 yılı Ümraniye Salon Yarışları 1.lik,2.lik ve
3.lük
• 2017 yılı Geleneksel Kabza Töreni 1.lik,2.lik ve
3.lük
•Engelliler Tiyatrosu 2011 yılında çalışmalarını başlamış olan ve 2013 yılı Üniversiteler arası 11. Tiyatro festivalinde “pazar çilesi” adlı oyunlarıyla, jüri
özendirme ödülüne layık görülen Tiyatro grubumuz, Anadolu topraklarında 500 yıldır geleneksel
Türk sanatının bir parçası olmayı sürdüren gölge
oyununda karakter çiziminden perdede canlandırma tekniklerine kadar her aşamasını eğitim alarak,
perdede yansıtacakları hikayelerini yazmışlardır.
Ümraniye Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında, Tiyatro grubumuz sahne alarak seyircilerden tam not almışlardır.

• 2017 yılı İBB Doğada geleneksel Okçuluk 1.lik,2.
lik ve 3.lük
• 2017 yılı ETNO spor Kültür Festivali 1.lik ve 3.lük
• 2018 yılı 2.nci Geleneksel Kabza Töreni 1.lik,2.lik
ve 3.lük
• 2018 yılı Ümraniye Salon Yarışları 1.lik ve 2.lik
• 2018 yılı ETNO spor Kültür Festivali Dünya 2.ncisi
• 2018 yılı Kütahya Germiyan Geleneksel Okçuluk
Yarışması 2. lik

Belediyemiz tarafından mahallelerdeki birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusu ile mahallelilik bilincinin
oluşmasına büyük katkılar sağlayan ve bu yıl 2.ncisi
düzenlenen ramazan programlarıyla ilçemizde 170
evde 4 bin Kuran-ı Kerim hatmedilmiştir.
Geçtiğimiz yıl 28 olan ev sayısı bu yıl 170 haneye
koordineli bir şekilde çıkartılmış, Ramazan programına katılan hanımların, görevli personellerin ve
hocaların katılımıyla Kur’an hatminin duası Kadir
Gecesi’nin gündüzünde Ümraniye Haldun Alagaş
Spor Kompleksi’nde Milli Savunma Bakanı Nurettin
Canikli’nin ve binlerce vatandaşın katılımıyla yapılmıştır.

Engelli ve Yakınlarına yönelik çeşitli gezi aktiviteleri
düzenlenmekte, bu bağlamda yaşamda daha aktif
rol almaları sağlanmaktadır.

• Engelliler Korosu Ümraniye Belediyesi Engelliler
Merkezimizde 2012 yılından bu yana Engelli vatandaşlarımıza Ritim, Piyano Şan ve Koro eğitimi verilmektedir. Türk Sanat ve Türk Halk Müziğinden
oluşan repertuarları ile Haftanın bir günü Engelliler merkezinde rehabilite amaçlı merkezimizden
yararlanan kursiyerlere mini konserler vermekte,
belediyemizin çeşitli programlarında sahne almaktadır.

RAMAZAN
PROGRAMLARI

Ümraniye’de ikamet eden Engelli vatandaşlarımız
haftanın 7 günü sağlık, rehabilite, gezi ve eğitim
amaçlı talep ettikleri muhtelif noktalara taşınmaktadırlar.
Dilekçe ile başvuran vatandaşlarımız alanında uzman ekiplerimizle tahkikatları yapılmakta, tahkikat
neticesinde akülü veya tekerlekli sandalyede olanlarla yürüme güçlüğü çekenlerin nakil hizmetleri 4
adet özel tertibatlı ve asansörlü araçlarımızla sağlanmaktadır.
2018 yılında 474 Engelli Vatandaşımız araçlarımızdan yararlanmış olup 7.018 sefer düzenlenmiştir.
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TO PLU MSAL GEL İ ŞİM
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• 2018-2019 eğitim döneminde toplamda 7 branşta eğitim verilmektedir. Merkezimizdeki kurslardan toplamda bu yıl 80 engelli, 15 engelli yakını
faydalanmıştır. Branşlarımız; Resim, Koro ,Tiyatro
,Kuran-ı Kerim, Dikiş , Filografi , Örgü
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Ümraniye Belediyesi tarafından yaptırılan Çanakkale savaşından 15 Temmuz ve sonrasına kadar
geçen sürede vatanı müdafaa için hazır bulunan,
bu uğurda şehadete koşan gençlerin kahramanlıklarının anlatıldığı tiyatro oyunu, liseli gençlerimizin
gösterimine sunuldu.
Türk gencinin örnek tavrını betimlemek amacıyla;
Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, Yemende ve 15 Temmuz gecesinde ve sonrasında düşmanın karşısında
duran genç fidanların hayatlarından kesitlerin bulunduğu tiyatro oyunu 21 Okul ve 3.500 öğrenci
tarafından izlendi.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
Belediyemiz tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar
günü münasebetiyle şehit eşleri ve yakınları için
Hekimbaşı Tarihi Av Köşkünde bir program düzenlendi.
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çede gezisiyle doğa bilincinin oluşumu hedeflenmektedir. 2018 yılı içinde 1,500 öğrenciye eğitim
verilmiştir.

UYGULAMALI
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
(KOSGEB)
Ülkemizde girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel
hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte
kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve
kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek
bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla Uygulamalı
Girişimcilik eğitimleri verilmektedir.

MÜDÜRLÜĞÜ

Ümraniye Belediyesi ve KOSGEB iş birliğiyle düzenlenen Girişimcilik Eğitimlerinden 2016 yılından
bu yana 713 kişi sertifika almaya hak kazanmıştır.

TRAFİK ÇOCUK EĞİTİM
PARKI
Ümraniye Belediyesi tarafından yaşam boyu sürecek eğitim düşüncesi ile 22 Mart 2013 tarihinden
bu yana hizmet veren Trafik Çocuk Eğitim Parkı’nda
Ümraniye’de bulunan ilkokul 4. Sınıf öğrencilerine
hafta içi sabah ve öğleden sonra olmak üzere randevu oluşturulmakta, teorik ve pratik trafik eğitimi
verilmektedir.

ÇİĞDEM EVİ
Ümraniye Belediyesi olarak, Endemik bir bitki türü
olan Ümraniye Çiğdeminin gelecek nesillere aktarılabilmesi adına Ümraniye Belediye Meclisi tarafından alınan kararla ANG Vakfı ile bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.
Bu kapsamda Ümraniyede bulunan İlkokul 4. Sınıf
öğrencileri belirli saat aralığında Çiğdem evindeki
kapsamlı teorik eğitimin ardından, Botonik bah-

SOSYAL DESTEK
HiZMETLERi

2017-2018 Eğitim döneminde trafik eğitim parkımızdan 7740 öğrenci faydalanmıştır.

SOSYAL YARDIMLAR
• Sosyal Market Yardımları
(gıda, temizlik, giyim)
• Nakdi Yardımlar
• Ekmek Yardımı
• Kırtasiye Seti ve Çanta Yardımı
• Giyim yardımı (yetim-öksüz çocuklar)
• Sünnet Organizasyonu
• Tekerlekli-Akülü Sandalye Yardımları
• Medikal Yardımlar
• Hastane İşlemleri Desteği

HALİL İBRAHİM
SOFRASI AŞEVİ
• Sıcak Yemek Yardımı
• İftar Organizasyonları
• Aşure Dağıtım Programı
• Sabah Namazı Çorba İkramı
• Taziye Hizmeti

BAŞVURU-TAHKİKAT
• Yardım Müracaatı
• Yerinde İnceleme (Tahkikat)
• Değerlendirme Kurulu

Belediyenin dış ilişkiler alanında etkinliğini arttırmak; AB, STK’lar
ve devlet kurumlarıyla işbirliği imkanlarını geliştirerek ortak projeler
uygulamak. Hedef Gerçekleşme Maliyeti: 464.942,74 ₺

DIŞ İLİŞKİLER
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Kardeş Şehirlerimiz
Şehirler ve belediyeler arasında kurulan uzun vadeli bir işbirliği modeli olan kardeş şehir ilişkileri
belediyemizde 1995 yılından beri sürdürülmektedir. Bu işbirliği modeli kültürel, sosyal, ticari, kalkınma gibi farklı sebeplere dayanabilmektedir. Ümraniye Belediyesi’nin dördü yurt dışından, yedisi yurt
içinden olmak üzere 11 kardeş şehri bulunmaktadır.
Protokol
Yılı
1 Bosna Hersek
Fojnica
1995
2
Filistin
Jabalia Al Nazlah
2011
3 Bosna Hersek
Stari Grad
2013
4
Türkiye
Gaziantep-Şahinbey 2013
5
Türkiye
Balıkesir-Susurluk
2015
6
Türkiye
Balıkesir-Altıeylül
2015
7
Türkiye
Hatay-Belen
2015
8
Etiyopya
Diredawa
2017
9
Türkiye
Gümüşhane
2017
10
Türkiye
Eskişehir-Mihalgazi 2017
11
Türkiye
Sakarya-Geyve
2017
Ülke

Şehir

Bosna Hersek Orta Kantonu Başbakanı ve Heyetinin Ağırlanması;
Bosna Hersek Orta Kantonu Başbakanı Tahir Lendo ve beraberindeki heyet belediyemizde ağılanarak belediyecilik faaliyetleri üzerine toplantılar
yapıldı. Bosna Hersek Orta Kantonu Başbakanı
Tahir Lendo, Sağlık Bakanı Nikola Grubesiç, Maliye
Bakanı Zoran Markovic, Eğitim Bakanı Katica Çerkez, Adalet Bakanı Jozo Budeş, Sanayi Bakanı Sedzad Milanovic, Orman, Su ve Tarım Bakanı Salkan
Merdzanic, Fojnica Belediye Başkanı Sabahudin
Klisura ve Gornji Vakuf Belediye Başkanı Sead Çauseviç İstanbul kültür gezisinin ardından Ümraniye
Belediyesi ile ortak yürütülen projelerin devamlılığı
hakkında kararlar alındı. Belediyedeki birçok birimi gezerek, çalışanlarla sohbet eden ve çalışmalar
hakkında bilgi alan heyet ile görüş alışverişinde bulunuldu.

Çevre düzenlemesi kapsamında; 820 metrekare
doğal plak taş kullanılmıştır, 2 adet büyük ahşap
pergola, süs havuzu ve dinlenme alanları oluşturulmuştur. Çim alanlar, ağaçlandırma ve diğer peyzaj
düzenlemeleri yapılmıştır.

Ümraniye Belediyesi kardeşlik ilişkilerini pekiştirmek adına 2018 yılında Hatay’ın Belen ilçesine bir
sosyal tesis inşa ederek vatandaşın hizmetine sunmuştur.

Etiyopya Diredawa ile Yetimhane Protokolü;
2017’de kardeş şehir olduktan sonra iyi ilişkilerimizi sürdürdüğümüz Diredawa Belediyesi ile somut
bir proje çalışması başlatılmıştır. Proje kapsamında,
Ümraniye Belediyesi, Diredawa Belediyesi ve Deniz Feneri Derneği ortaklığında Etiyopya Diredawa
il sınırları dahilinde Diredawa Belediyesi tarafından
temin edilen arsaya yetimhane yapılması konusunda protokol imzalanmıştır.

Kardeş şehrimiz Balıkesir’in Susurluk İlçesinin Karapürçek Mahallesi’nde bulunan Karapürçek Çarşı
Camii’ne belediyemizin finansmanında Şadırvan,
Gasilhane yapılmış, ayrıca camiinin çevre düzenlemesi yapılmıştır.

Hatay Belen’e Sosyal Tesis;

Kardeş Şehir İlişkileri
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Balıkesir Susurluk İlçesi Karapürçek Çarşı Camii
Çevre Düzenlemeleri;

Balıkesir Altıeylül İlçesine Hasan Can Kültür
Merkezi;
Karşılıklı ziyaretler, bilgi ve tecrübe paylaşımında
bulunduğumuz kardeş şehrimiz Altıeylül Belediyesi’ne 2018 yılında bir kültür merkezi yapılması konusunda çalışma başlatılmıştır. Ümraniye Belediyesi tarafından finansmanı sağlanan kültür merkezi
projesi, Altıeylül Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi’nin de katkılarıyla tamamlanmaktadır.
Altıeylül Belediye Meclisi tarafından “Hasan Can
Kültür Merkezi” adı verilen kültür merkezinin temel
atma töreni 2018 Nisan ayında gerçekleştirilmiştir.

Açılışı töreni 2018 Mayıs ayında yapılan Hatay-Belen Sosyal Tesisinin toplam kullanım alanı 3 bin
metrekare olup, binanın zemin kat oturumu 100
metrekaredir. Yapı tek katlı olup içerisinde; Restaurant, mutfak ve wc alanları; peyzaj alanında ise;
oyun gurubu, pergole, şelale ve sert zemin döşemesi bulunmaktadır.

Bosna - Fojnica’da Kardeşlik Sofrası;
Ümraniye Belediyesi, kardeş şehir olduğu Bosna-Hersek Fojnica Belediyesi’yle, kardeşlik bağını
pekiştirmek adına köprüler kurmaya bu yıl da devam etmiştir. 2011 yılında yaptırılan Fojnica Belediyesi Ümraniye Kültür Merkezi’ni yıl içinde çeşitli
zamanlarda ziyaret eden ve Fojnicalı vatandaşlarla
buluşan Ümraniye Belediyesi, Ramazan ayında Fojnica’da 1.000 kişilik iftar sofrası kurmuştur.

Bosna Hersekli Öğretmen ve Öğrencilerin Ağırlanması;
Ümraniye Belediyesinin, kardeş şehir Fojnica’da
yaptırdığı Fojnica Belediyesi Ümraniye Kültür Merkezi’nde Türk Dili Eğitimi alan her yaştan öğrenciye
hem Türk kültürünü tanıması hem de Türk dili için
pratik yapmasını sağlamak amacıyla 11-19 Temmuz
2018 tarihleri arasında İstanbul ve Bursa’da çeşitli
gezi programları düzenlenmiştir.
Gönül coğrafyası ile bağlarımızı bugün olduğu gibi
gelecekte de iyi tutmak adına Bosna’da Türkçe eğitimine devam eden Travnik, Gornji Vakuf ve Fojnicalı öğrencileri Türkiye’ye getirerek ortak kültür ve
tarihimiz konusunda bilinçlenmeleri sağlanmıştır.

FAALİYET RAPORU 2018
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TÜBİTAK 4004: İstanbullu
Çocukların Doğaya ve Kente
Uyumu Projesi
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TÜBİTAK 4004 kapsamında finanse edilen İstanbullu Çocukların Doğaya ve Kente Uyumu Projesi,
Marmara Üniversitesi Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma Merkezi (KEYEM) koordinatörlüğünde 10-12 yaş grubu dezavantajlı çocuklara
yönelik olarak hazırlanarak 2018 Mart ayında uygulamaya konulmuştur. Ümraniye Belediyesi’nin
de ortak olduğu proje kapsamında Ümraniye’den
30 dezavantajlı öğrenci seçilmiş ve projeye dahil
edilmiştir.
Bir yıl süren proje; *kente uyum, *doğaya uyum ve
*topluma uyum temalarıyla yürütülmüştür. Proje
süresince yapılmakta olan 60 farklı atölye etkinliği ve gezi programında üç üniversiteden 19 uzman
eğitmenler görev almaktadır.
Çocukların atölye çalışmalarında yapmış olduğu
materyallerden oluşan sergi, Dünya Çocuk Hakları
Gününde Ümraniye Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Projenin ulaşım, malzeme,
ikramlık ve mekân temini belediyemiz tarafından
yapılmıştır.

İSTKA; Güçlü Çocuk Güçlü
Toplum Projesi
İstanbul Kalkınma Ajansı finansmanıyla Çalışma, Aile ve Sosyal
Politikalar İstanbul İl Müdürlüğü
tarafından başlatılan projenin Ümraniye ayağı Ümraniye Belediyesi işbirliği ile yürütülmektedir.
Güçlü Çocuk Güçlü Toplum projesi ile Kadın Konukevlerinde kalan ve aile içi şiddet yaşayan/tanık
olan çocukların psikolojik durumlarını tespit etmek
ve sistematik bir yapılandırma ile müdahale etmek
ve Konukevlerinde kalma süreci boyunca gerçekleştirilen destekleyici terapiler ve eğitimler ile çocukların yaşamlarında sağlıklı tutum ve davranış
geliştirebilmelerini sağlamak ve sağlıklı sosyalleşme becerileri kazandırmak amaçlanmıştır.

“Sharjah City for Humanitarion Services” tarafından organize edilen kamp programı çerçevesinde
Sharjah’daki engelli okullarının yöneticilerine hükümetimizin, İBB’nin ve Ümraniye Belediyesi’nin
engellilerle ilgili politikalarını ve hizmetlerini anlatan kapsamlı bir sunum yapılmıştır.
Ayrıca ülkemizin tanıtımını yapmak adına “Türk
Gecesi” organize edilmiştir. Gecede öğrencilerimiz
geleneksel kıyafetlerle her bölgemize ait halkoyunlarını sahnelemiş, ebru workshopları yapılmış,
ülkemizi tanıtan filmler gösterilmiştir.
Bir hafta süren kamp programı boyunca Sharjah,
Dubai ve Abu Dabi Emirliklerinde eğlenme ve öğrenmeye yönelik birçok gezi programları düzenlenmiştir.

Proje kapsamında çocukların oyun alanları düzenlenerek yaş gruplarına yönelik sosyal ve bilişsel gelişimine uygun ekipmanların yer aldığı alanlar oluşturulmaktadır. Ayrıca bu çocukların ebeveylerine
ve Kadın Konuk Evinde görevli meslek elemanlarına eğitimler verilerek çocukların sağlıklı ve bilinçli
yetiştirilmesine katkı sağlanmaktadır.
Projede yer alan kurumların işbirliği ile çocukların
sağlıklı tutum ve davranışlar geliştirerek, öz değeri
ve özgüveni yüksek, sosyalleşme becerileri olan,
kendini yönetebilen bir birey olarak toplumsal yaşantıda yer edinmesi sağlanacaktır. Ümraniye Belediyesi de proje kapsamında uygulama için çocukların belirlenmesi, uygulamanın yapılması, durum
tespitinin değerlendirilmesi, proje ile ilgili bilgilerin
web sitesinde paylaşılması, katılımların sağlanması
görevlerini üstlenecektir.

Sharjah 29. Umut Kampı
Programı
Birleşik Arap Emirliği devletinin 7 emirliğinden biri
olan Sharjah’da 10 farklı ülkeden gelen öğretmen
ve öğrencilerin katılımı ile düzenlenen “Al Amal
Camp 29th in Sharjah” programına Ümraniye Belediyesi olarak TOGEMDER Özel Eğitim Meslek
Okulu ile birlikte katılım sağlanmıştır.
Farklı ülkeden gelen öğrencilerin çeşitli etkinliklerle kaynaştığı, öğretmenlerin tecrübe paylaşımında
bulunduğu ve yerel yönetimin de örnek uygulamalarının müzakere edildiği bir haftalık programda
ülkemizden 10 öğrenci, 5 öğretmen ve 3 belediye
yöneticisi katılmıştır.

giderilmekte hem de bir sonraki yılın yatırım planı
için gerçekçi veriler elde edilmektedir.
Müdürlüklerimizin rol aldığı çalışmada tüm sokaklar yerinde incelenmiş ve fotoğraflanmıştır. Önceden hazırlanan kontrol listeleri ile sokaklarla ilgili
*asfalt, *kaldırım ve *çevre temizlik başta olmak
üzere onlarca konuda değerlendirme yapılmıştır.
İyi-orta-kötü gibi standart değerlendirmeler yanı
sıra açık uçlu değerlendirmeler de yapılarak muhtemel tüm problemler çalışma kapsamına alınmıştır.
Bu çalışmadan elde edilen veriler mahalle ve sokak
bazlı raporlanmış, belediyenin tüm yöneticilerinin
olduğu bir toplantıda sonuçlar görüşülmüştür.
Çalışma sonucunda elde edilen sorunlar ve tespitlerle ilgili çözüm planları oluşturulmuş, her bir
sorunun çözümü için belirli süreler tayin edilmiştir.
Tüm sorunlar önceden belirlenen sürelerde giderilmiş ve görselleriyle birlikte raporlanmıştır.

İlçemizin 35 mahallesinde
2004 sokaktaki 2650
sorun titizlikle analiz
edilerek çözüm planına
alınmıştır.
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Mahalle Tespit Çalışması
Mahalle Tespit Çalışması; ilçemizin tüm cadde ve
sokaklarının müdürlerimiz ve şeflerimiz tarafından
yerinde incelenmesi, puanlanması, problemlerin
tespit edilip standart formlara işlenmesi, fotoğraflanması ve buradan elde edilen verilerin mahalle
ve sokak bazlı raporlanmasıdır.
Çalışma üç aşamadan oluşmaktadır: (1) Sahada
tespit çalışması, (2) İş analizi ve planlama, (3) Sonuç takip ve raporlama.
Geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz tespit çalışmalarından elde ettiğimiz verimli sonuçlar, yeni dönemde de benzer çalışmaları gerekli kılmıştır.
Mahalle Tespit Çalışması olarak adlandırdığımız bu
çalışma ilçenin tüm yönleriyle röntgeninin çekildiği, detaylı analizinin yapıldığı bir çalışmadır. Tespit
sonucu hem sorunlar kısa sürede planlı bir şekilde
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