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Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

İlçemizde yaşayan yardıma muhtaç ve dezavantajlı kesime
yönelik yapılan yardımların dışında ayrıca son zamanlarda
gerçekleşen savaş, iç karışıklık ve bazı olumsuz gelişmeler
nedeniyle göç eden sığınmacılara ve AFAD Koordinasyonu
ile Kardeş ülkelere de yardım yapılmaktadır.

Suriyeli Göçmenlere Yönelik
Yapılan Yardımlar

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
İlçemizde yaşayan yardıma muhtaç ve dezavantajlı kesime yönelik yapılan yardımların dışında
aynı zamanda son zamanlarda gerçekleşen savaş, iç karışıklık ve bazı olumsuz gelişmeler neticesinde mağdur olan ve göç eden sığınmacılara
yardım yapılmaktadır.

Türkiye’ye sığınan Suriyeli vatandaşlar için başlatılan, “Üşüyorum Yardım Edin’’ kampanyasına
destek olma düşüncesiyle alışılagelen yardım
kampanyalarına farklı olarak Ümraniye Kent
Meydanı’nda dev bir kumbara oluşturuldu. Dev
kumbarada vatandaşların kendilerinin getirdiği
çeşitli yardım malzemeleri toplanırken, gönüllü
ev hanımları da battaniye ve kışlık giysiler dikerek Suriyeli sığınmacılara yardımda bulundu.
Toplanan yardım malzemelerine ilave olması
sebebiyle Ümraniye Belediyesi olarak 2 tır battaniye ve kıyafet 1 tır ısıtma - soba malzemesi, 1 tır
dolusu da çocuk ve hasta bezi olmak üzere 4 tır
yardımı yapılmıştır.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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YARDIM
KAMPANYALARI

Son 3 yıldır yaşanan iç karışıklık nedeniyle Suriye’den göç eden ve ülkemizde yaşayan mağdurların gıda, giyim, temizlik, ev eşyası, yakacak vb.
ihtiyaçları müdürlüğümüz tarafından karşılanmaktadır. Bu kişilere yönelik yardımlar aşağıdaki
tabloda verilmiştir.
Yardım Dağıtım Programı

Suriyeli Göçmenlere Yönelik Yapılan Yardımlar

859.834 TL
yardım

Suriyeli
göçmenler için
nakit yardımı,
gıda yardımı,
ekmek yardımı ve
sünnet yardımı
gibi yardımlar
başta olmak
üzere toplam
859.834 TL yardım
yapılmıştır.

Yardım Kampanyası kapsamında Urfa’ya yardım tırı
gönderilmiştir.

Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğü

Sosyal Market
Nakit Yardımı
Gıda Yardımı
Ekmek Yardımı
Soba
Bez Yardımı
Kırtasiye Yardımı
Sünnet Yardımı
Kömür Yardımı (230 ton)
Toplam Yardım Tutarı

Birim
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL

2014 yılı
55.120
256.132
403.915
15.261
32.098
1.727
581
95.000
859.834

KADIN HİZMETLERİ BİRİMİ

ENGELLİ HİZMETLERİ BİRİMİ

Hanımeli Çarşısı •

(Engelliler Kültür ve Eğitim Merkezi)

Hanım Şef Projesi •

Eğitici Kurslar •

Benim İlk İzim Projesi •

Seminer ve Eğitim Programları •

Kadın Konuk Evi •

Kültür ve Sosyal Etkinlikler •
Engelliler Müzik Korosu •

ÇOCUK HİZMETLERİ BİRİMİ

Engelliler Tiyatro Grubu •

Etüt/Dershane Hizmeti •

Engelli Taşıma Hizmeti •

Kültürel ve Sosyal Etkinlikler •
Aile Eğitim Seminerleri •

PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK HİZMETİ

YAŞLI HİZMETLERİ BİRİMİ

Yetişkin Psikolojik Danışmanlık Hizmeti •

Sosyal Etkinlikler •

Çocuk Psikolojik Danışmanlık Hizmeti •

Kişisel Bakım Hizmeti •
Ev Temizliği, Bakım Onarım Hizmeti •

HASTA NAKİL HİZMETİ
Ambulansla Hasta Nakil •

Bosna Hersek Yardım
Kampanyası

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Yardım Kampanyaları

Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan dahil olmak üzere Batı Balkanları etkisi altına alan sel ve
su baskınları sebebiyle yüz binlerce insan açlık,
susuzluk, barınma ve salgın hastalık sorunları ile
karşı karşıya gelmiş bulunmaktadır. Bu amaçla,
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonu ile felaketzede ülkelere gönderilmek üzere bir yardım kampanyası
başlatılmıştır. Bu çerçevede 5393 sayılı Belediye
Kanununun 60. Maddesinin (m) bendine istinaden 2 tır yardım malzemesi Bosnalı Kardeşlerimize ulaştırılmıştır.
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FAALİYET RAPORU 2014

Kadın ve Aile Müdürlüğü

Hanımeli Projesi kapsamında kadınların hem
ekonomik anlamda güç kazanması, sosyalleşmesi
ve kişisel gelişimlerine de katkı sağlanması
amaçlanmaktadır.
KADIN HİZMETLERİ
BİRİMİ
Hanımeli Çarşısı Projesi

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

“Hanım Şef
Projesi”
kapsamında
düzenlenen
kurs bitiminde
24 bayana Aşçı
Yardımcısı ve
Pastacı Yardımcısı
Sertifikaları
verilmiştir.

Hanımeli Çarşımız; Ümraniye’de ikamet eden
özellikle dezavantajlı grup içinde yer alan Kadınların kendi el emeği ürünlerini sergileyip, ürettiklerini güvenli ve kolay bir şekilde pazarlayabilecekleri, devamlı gelir elde edebilecekleri bir
konuma taşımaktadır.

2014 yılında
Hanımeli
çarşısında 34
dönemsel grup
halinde, 247 kişi
yararlanmıştır.
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Proje hedef kitlesi
olan 24 kişi; Ümraniye Belediyesi liderliği
ve ortaklığında İŞKUR
yürütücülüğünde uygulanmıştır. Ümraniye
Belediyesine mesleki
eğitim ve istihdam için
başvurmuş İŞKUR’a kayıtlı eşi olmayan çocuklarına hem annelik hem babalık yapan veya eşi
çalışamayacak durumda olduğu için geçim mücadelesini sırtlanmış olan hanımların arasından
belirlenmiştir. Kursiyerler, 6 (altı) aylık bir eğitim
ve uygulama programına dahil edilmiştir. 0-6
yaş arası çocuğu olan kursiyerlerin çocukları ise
anaokulu kayıtları yapılarak desteklenmiş bu sayede hem annelerin kursa devamı hem de çocukların sosyalleşmeleri sağlanmıştır.

Benim İlk İzim Projesi
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Müdürlüğümüzce, proje kapsamında Ümraniye’de yeni doğan bebekler bir ekip tarafından
evlerinde ziyaret edilir. Ziyarette ailenin onayı
ile bebeklerin el ve ayak izleri ve özel bir teknikle mürekkep olmadan temiz ve pratik bir şekilde
alınır. Bebeğin fotoğrafı çekilip Belediye Başkanımızın mektubunun da yer aldığı çerçeve ve Bebek bakım ürününden oluşan bakım seti hediye
edilir.

YAŞLI HİZMETLERİ
BİRİMİ
Ümraniye Belediyesi Yaşlı Hizmet Birimi; Ümraniye’de ikamet eden bakıma muhtaç ve kimsesiz
yaşlılarımızın ev ortamlarında desteklenmeleri
ve toplumdan soyutlanmadan yaşamlarını devam etmeleri ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi yanında sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.
Müdürlüğümüzce tespit edilen hayatını idame
ettirmekte güçlük çeken yaşlı bireylerimize ev
temizliği, ev içi düzenleme, iç dış boya badana ve
kişisel bakım (banyo yaptırılması, kulak-burun,
diş, el, yüz, ayak temizliğinin yapılması, tırnak
kesilmesi, saç taranması, sakal traşı vb.) hizmeti
sunulmaktadır.
2014 yılında Yaşlı Hizmet Birimimizde Toplamda
128 yaşlıya aktif olarak hizmet verilmiştir.

Benim İlk
İzim Projesi
kapsamında 2014
yılında 4.346
aileye ziyarette
bulunulmuştur.

aile

Hanımeli Çarşısı

Hanımeli
Çarşısı Projesi
kapsamında 16
adet dükkan
ile hizmet
verilmektedir.

Hanım Şef Projesi
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Hanım Şef Projesi Sertifika Töreni

Proje kapsamında talepte bulunan öncelikle ihtiyaç sahibi kadınların el ürünleri hammadde,
işçilik, tasarım yönünden değerlendirilerek, fiyatlandırılmakta ve hanımeli çarşısında satışa
sunulmaktadır. Bu sayede kadınların hem ekonomik anlamda güç kazanması, sosyalleşmesi ve
kişisel gelişimlerine de katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Yeni doğan bebeklerimizin el ve ayak izleri alınmaktadır.

4.346

57 adet Sosyal ve
Kültürel etkinlik
yapılmış ve bu
etkinliklere 915
yaşlımız katılım
sağlamıştır.

Kadın Konuk Evi

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
5393 sayılı Belediye Kanunu
kapsamında kadın ve çocuklar için koruma evleri açmak
büyükşehir belediyelerine
ve nüfusu 50 bini geçen il ve
ilçe belediyelerine verilmiştir. Bu kapsamda Ümraniye
Belediyesi Kadın Konuk Evi
yardıma ve korumaya muhtaç kadınlara hizmet
vermektedir.
Hanım Şef Projesi

2014 yılında
Yaşlı Hizmet
Birimimizde
Toplamda 128
vatandaşımıza
aktif olarak hizmet
verilmiştir.
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Kadın ve Aile Müdürlüğü

Engelli Kültür ve Eğitim Merkezimizde engelli kardeşlerimizin
sosyal hayata aktif katılımlarını sağlayacak, toplum içinde güven
duygularını artıracak, sosyal aktiviteler, kültür-sanat programları,
gezi ve eğlence programları ve hobi kursları düzenlenmektedir.

Çocukların
kültürel, sanatsal
ve sosyal
gelişimleri için
alanında uzman
öğretmenler
eşliğinde
çocukların ilgi
ve yeteneklerine
göre kurslar
verildi.
2014 yılında 120
çocuğumuza
eğitim desteği
sağlandı. 78
adet sosyal ve
kültürel etkinlik
düzenlendi.
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ÇOCUK HİZMETLERİ
BİRİMİ

ENGELLİ HİZMETLERİ
BİRİMİ

İlçemizde ikamet
eden tek ebeveynli/dezavantajlı,
hayatları boyunca bir yanlarını
hep eksik hissetmiş olan çocuklarımıza, bu hayatta
yalnız olmadıkları, yanlarında Ümraniye Belediyesi gibi büyük bir ailenin varlığını hissettirmek
ve güven içinde, daha başarılı ve özgüvenli yetişmeleri için her türlü destek vermek adına kurulmuş bir birimdir.

Engelli Kültür ve Eğitim Merkezi

Müdürlüğümüzce İlköğretim, ortaöğretim ve
lise düzeyindeki yetim, öksüz ve parçalanmış
aile çocuklarına bu amaçla birçok ziyaret gerçekleştirdik. Merkezimizde kayıt altına aldığımız
öğrencilere branş dersi desteği ve etüt programı
uyguladık. Çocukların kültürel, sanatsal ve sosyal gelişimleri için alanında uzman öğretmenler
eşliğinde çocukların ilgi ve yeteneklerine göre
kurslar verildi. Bu çocuklarımızın manevi ve
ahlaki değerlerimize bağlı, vatanına ve milletine karşı sosyal sorumluluklarını bilen bireyler
olmaları amacıyla rehberlik çalışmaları yapıldı. Sosyal aktiviteler, kurum ziyaretleri, sinema
etkinlikleri, geziler ve piknikler düzenlenerek,
proje kapsamında çocukların rehabilitasyonu
sağlandı.

Yıl Sonu Programı
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Engelli Kültür ve Eğitim Merkezimizde engelli
kardeşlerimizin sosyal hayata aktif katılımlarını
sağlayacak, toplum içinde güven duygularını artıracak, sosyal aktiviteler, kültür-sanat programları, gezi ve eğlence programları ve hobi kursları
düzenlenmektedir.

Dini ve Manevi Bakım Sempozyumu

Ayrıca Dünya Engelliler günü münasebetiyle
uluslar arası katılımlı Dini Manevi Bakım Sempozyumu düzenlenmiş engelli ve engelli yakınları, akademisyenler ve din adamları tarafından
geniş çaplı katılım sağlanmıştır.
2014 yılında 9 farklı branşta açılan kurslara 69
engelli vatandaşımız kayıt yaptırmış ve devam
etmektedir.

Engelli Nakil Aracı Hizmeti

Buz Pisti

2014 yılında
316 engelli
vatandaşımıza
taşıma hizmeti
verilmiş olup
toplamda 7.655
kişi bazında nakil
yapılmıştır.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Engelliler Kültür ve Eğitim Merkezi

İlçemizde Engelli olmanın dezavantajlarını ortadan kaldıracak her türlü sosyal ve fiziksel destek
sağlanmakta olup, engelli merkezimizde düzenli
olarak İlkyardım, Resim, Tiyatro, Müzik, Takı Tasarım, Giyim, Kuran-ı Kerim, Filografi, Spor Etkinliği ve Egzersiz olmak üzere 9 farklı branşta
kurs düzenlenmiştir. Dönemsel olarak Toplumda
yer edinmiş kariyer sahibi ve alanında uzman
kişiler ile moral motivasyon buluşmaları yapılmaktadır.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde özel donanımlı 4 adet Engelli Taşıma Aracı ile
hizmet verilmektedir. Engelli Taşıma Araçlarımız
engellilerin rahat kullanacağı şekilde dizayn edilmiş olup, 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
engelli vatandaşlarımızı sağlık, rehabilite, gezi
ve eğitim amaçlı taşımakta, bu doğrultuda talep
ettikleri muhtelif noktalara ulaştırmaktadır.

Engelli Hasta Nakil Araçları

Engelli Taşıma
Araçlarımız
engellilerin rahat
kullanacağı
şekilde dizayn
edilmiş olup,
asansörlü ve
klimalıdır.
Engelli Kültür
ve Eğitim
Merkezimizce
düzenlenen 72
adet kültürel ve
sosyal etkinliğe
3.823 kişi katılım
sağlamıştır.
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Kadın ve Aile Müdürlüğü

Hasta vatandaşlarımız standartlara uygun,
tam donanımlı Hasta Nakil Ambulansları
ile evlerinden alınarak sağlık kuruluşlarına
ulaştırılmaktadır.

Yatağa bağımlı ya da
yürüyemeyen ve oturamayan hastaların
Belediyemize dilekçe
ve hastalık durumunu
bildirir bir rapor ile
müracaatları akabinde telefonla randevu sistemiyle kaydı oluşturulur. Hizmetten yararlanmak
isteyen hasta vatandaşlarımız, üç adet standartlara uygun, tam donanımlı, mavi şeritli Hasta
Nakil Ambulansları ile evlerinden alınarak sağlık
kuruluşuna ulaştırılmakta ve işlemleri tamamlandıktan sonra evlerine geri götürülmektedir.2014 yılında 3010 adet hasta nakli yapılmıştır.

PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK HİZMETİ
Temmuz ayı itibarı ile Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğü bünyesinde alanında uzman Psikologlar tarafından çocuk ve yetişkin olmak üzere
ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı. Vatandaşın ulaşımını kolaylaştırmak
amacıyla 4 ayrı kültür merkezimizde hizmetimiz
devam etmektedir. Psikolojik Danışmanlık Hizmetinden 2014 yılında, 599 çocuk ve 390 yetişkin
faydalanmıştır.
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HASTA NAKİL HİZMETİ

Tesisler
Müdürlüğü

EVLENDİRME HİZMETLERİ

Toplam 175 adet Emniyet Müdürlüğünün programlarında, spor akademilerinin spor etkinliklerinde ve Yapı Kontrol Müdürlüğünce gerçekleştirilen yıkım programlarında ambulans
bulunduruldu.

Nikâh Hizmeti •
Kokteylli-Yemekli Nikâh Hizmeti •
Otopark Hizmeti •
Fotoğraf ve Kamera Çekim Hizmeti •

SOSYAL TESİSLER
Tantavi Sosyal Tesisi •
Meydan Sosyal Tesisi •

Hasta Nakil Araçları

Psikolojik
Danışmanlık
Hizmetinden 2014
yılında, 599 çocuk
ve 390 yetişkin
faydalanmıştır.

YILLARA GÖRE İSTATİSTİKİ VERİLER

3.010

2014 yılında
3010 adet hasta
nakli yapıldı.

GERÇEKLEŞEN

GÖSTERGELER
1
2
3
4
5
6
7

hasta

KAT OTOPARKI

Psikolojik Danışmanlık Hizmeti

8
9
10
11
12
13
14
15
16

(KADIN) - Hanımeli Çarşısı hizmetinden faydalanan kişi sayısı
(KADIN) - “Benim ilk izim” projesinde ziyaret edilen aile sayısı
(ÇOCUK) - Eğitim desteği verilen çocuk sayısı
(ÇOCUK) - Yapılan etkinlik sayısı
(YAŞLI) - Yaşlı hizmeti verilen kişi sayısı
(YAŞLI) - “Yaşlı hizmet birimi” etkinlik sayısı
(ENGELLİLER KÜLTÜR MERKEZİ) - Düzenli hizmet verilen (kayıtlı)
engelli sayısı
(ENGELLİLER KÜLTÜR MERKEZİ) - Eğitim verilen branş sayısı
(ENGELLİLER KÜLTÜR MERKEZİ) - Etkinlik sayısı
(ENGELLİLER KÜLTÜR MERKEZİ) - Memnuniyet oranı
(ENGELLİ) - Engelli “taşıma hizmeti” verilen kişi sayısı
(ENGELLİ) - Engelli taşımada yapılan sefer sayısı
(ENGELLİ) - Engelli Taşıma taleplerinin karşılanma oranı
(HASTA) - Hasta Taşıma taleplerinin karşılanma oranı
(HASTA) - Ambulanasla hasta taşıma sefer sayısı
(PSİKOLOJİ)-Psikolojik Destek verilen kişi sayısı

2012

2013

2014

[adet]
[adet]
[adet]
[adet]
[adet]
[adet]

VY
VY
VY
VY
VY
VY

75
603
175
55
120
10

247
4.346
120
78
128
57

[adet]

73

60

69

[adet]
[adet]
[%]
[adet]
[adet]
[%]
[%]
[adet]
[adet]

9
41
79,2%
305
8.953
100%
95%
1.895
VY

8
90
82,2%
274
8.136
100%
95%
2.304
VY

9
72
83,4%
316
7.655
90%
95%
3.010
989
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