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İŞKUR İŞBİRLİĞİ
ile YÜRÜTÜLEN
PROJE
Dezavantajlı kesimlerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi konusunda kalıcı çözümler
bulmak üzere çeşitli istihdam projeleri hayata geçirilmektedir. Bu projeler İŞKUR ve
Ümraniye Belediyesi ortak girişimiyle organize edilmektedir.

» Çocuk Bakıcılığı Eğitimi

Proje başlatılmadan önce bir mevcut durum
çalışması yapılarak ihtiyaç duyulan sektörler
ve meslek grupları tespit edilmiş, buradan
elde edilen verilerle kurs programları hazırlanmıştır.

7 dalda
başlatılan
meslek
edindirme
kurslarında

7 Branşta uygulamalı olarak verilen eğitimlerde dersler, profesyonel meslek eğitmenleri tarafından verilmektedir. Kursa katılan
kursiyerlerimize günlük olarak 20 TL kursiyer eğitim destek ücreti takdim edilmektedir. Kursiyerlerimiz evine en yakın güzergahtan servis araçlarımız ile alınmakta ve
eğitimleri sonrası adreslerine bırakılmaktadır.
Sıra
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kişinin belirli
bir uzmanlık
dalında
sertifika
alması
sağlanmıştır.

» Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi Eğitimi
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Kurs Adı

» Makineci-Dikiş Eğitimi

Kursiyer
Sayısı

1

Çağrı Merkezi Müşteri
Temsilcisi

64 Kişi

2

Hasta ve Yaşlı
Refekatçisi

39 Kişi

3

Çocuk Bakıcısı/Çocuk
Bakım Elemanı

25 Kişi

4

Aşçı Yardımcısı

30 Kişi

5

Kaynakçı (Oksijen Ve
Elektrik)

4 Kişi

6

Makineci (Dikiş)

59 Kişi

7

Servis Görevlisi

9 Kişi

Kadın ve Aile Hizmetleri
Müdürlüğü
» Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Eğitimi

KADIN HİZMETLERİ BİRİMİ
Hanımeli Çarşısı «
Benim İlk İzim Projesi «
Kadın Konuk Evi «
ÇOCUK HİZMETLERİ BİRİMİ
Etüt-Kişisel Gelişim Eğitimleri «
Kültürel ve Sosyal Etkinlikler «
Aile Eğitim Seminerleri «
Çocuk ve Aileye Yönelik Eğitici ve «
Bilinçlendirici Programlar
YAŞLI HİZMETLERİ BİRİMİ
Sosyal Etkinlikler «
Kişisel Bakım Hizmeti «
Ev Temizliği, Bakım Onarım Hizmeti «

ENGELLİ HİZMETLERİ BİRİMİ
Engelliler Kültür ve Eğitim Merkezi-Eğitici Kurslar «
Seminer ve Eğitim Programları «
Kültür ve Sosyal Etkinlikler «
Engelliler Müzik Korosu «
Engelliler Tiyatro Grubu «
Engelli Taşıma Hizmeti «
HASTA NAKİL HİZMETİ
Ambulansla Hasta Nakil «
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ
Yetişkin Psikolojik Danışmanlık Hizmeti «
Çocuk Psikolojik Danışmanlık Hizmeti «
DEFİN RUHSATI İŞLEMİ

» Kaynakçı Eğitimi
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» Benim İlk İzim Projesi
Sosyal Belediyecilik ve hizmet anlayışı doğrultusunda kurulan Bebek İlk İzi birimimiz;
Ümraniyemizde doğan bebeklerin evlerini
ziyaret etmekte ve ailelerimizin mutluluklarını paylaşmaktadır.
Ayrıca ziyarette “Hoşgeldin Bebek” hediyesi
olarak bebeğin el-ayak izi, fotoğraf ve Belediye Başkanımızın mektubunun da yer aldığı
bir resim çerçevesi ile birlikte Yeni Doğan
Hediye Paketi belediyemiz adına ailelere hediye edilmektedir.
2015 yılında 4876 bebek ziyaret edilip hediyeleri teslim edilmiştir.

KADIN
HİZMETLERİ

144

dezavantajlı
bayan ve
10 engelli
vatandaşımız
çarşımızdan
faydalanmıştır.

...

» Hanımeli Çarşısı

Birimimiz, Ümraniye sınırları içerisinde
ikamet
eden, sosyal yönden dezavantajlı,
65 yaş üstü bakıma muhtaç ve
kimsesiz yaşlılarımızın ev ortamlarında desteklenmeleri ve toplumdan soyutlanmadan
yaşamlarını devam ettirmelerine yardımcı
olmaktadır. Bununla birlikte sosyal ve kültürel ihtiyaçları da karşılanarak yaşam kalitelerinin yükseltilmesi hedeflemektedir.

Programlar da gerçekleştirilmektedir. Bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:
• Yaşlılara Saygı Haftası: Yaşlılarımız dün ile
bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü
ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Bu nedenle
her yıl 18-24 Mart arası Yaşlılara Saygı Haftası olarak kutlanmaktadır. Birimimize kayıtlı
Yaşlılarımız için “Tantavi Sosyal Tesisleri”nde özel bir program gerçekleştirilmiştir.
• Kutlu Doğum Sohbet Programı
• Emirgân Gezisi
• Yaşlı Ev İftarları
• Sahabe Ziyaretleri
• Cami Ziyaretleri
• Panorama 1453 Gezisi
• Çanakkale Gezisi
• Bayram Ziyaretleri: Bayramda kapısının
çalınmasını bekleyen yaşlılarımızın Bayram
ziyaretleriyle elleri öpülerek, hayır duaları
alınmıştır.

2015 yılında yaşlılarımızın bir takım ihtiyaç
ve eksiklerinin giderilmesi, onların sosyal hayatta kendilerini rahat hissetmelerinin sağlanması adına yaşlı hizmet birimimiz tarafından gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdaki
şekilde verilmiştir.

Proje kapsamında talepte bulunan öncelikle
ihtiyaç sahibi kadınların el ürünleri hammadde, işçilik, tasarım yönünden değerlendirilerek, hanımeli çarşısında satışa sunulmaktadır. Bu sayede kadınların ekonomik anlamda
güç kazanması, sosyalleşmesi ve kişisel gelişimlerine de katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 2015 yılında 144 dezavantajlı bayanımız
ve 10 engellimiz çarşımızdan faydalanmıştır.

• Ev Ziyaretleri: Psikolojik Destek
• Ev Temizliği
• Kişisel Bakım: Banyo, Hamam, El Ayak Bakımı, Saç Bakımı, Saç- Sakal Kesimi

16

» Kadın Konuk Evi

adet dükkan
ile hizmet
verilmektedir.

» Hanımeli Çarşısı
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YAŞLI
HİZMETLERİ

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. 2015 yılında
890 yaşlımıza ev ziyareti yapılıp, 200 yaşlımıza kişisel bakım hizmeti verilmiştir.

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

Hanımeli
Çarşısı Projesi
kapsamında

2015 yılında 890 yaşlımıza ev ziyareti yapılıp, 200 yaşlımıza
kişisel bakım hizmeti verilmiştir.

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 ŞÖNİM (Şiddeti Önleme Merkezi) den
yönlendirilen kadınlara ve çocuklarına Ümraniye Belediyesi Kadın Konuk Evi hizmet
vermektedir.

• Yaşam Alanı Düzenleme: Eşya yardımı,
Boya-Badana, Tamir-Tadilat, İlaçlama, Halı
Yıkama

» Yaşlılara Saygı Haftası Özel Programı

65 yaş ve
üstü
yaşlılarımızın
sosyal ve
kültürel
ihtiyaçları
karşılanarak
yaşam
kalitelerinin
yükseltilmesi
hedeflenmektedir.

• Hastane İş ve İşlemleri İçin Refakat Kurul
Raporu, Yatış- Çıkış işlemleri
• Antiş Takibi:Şeker, Tansiyon
• Sosyal Aktiviteler: Geziler, Piknikler, Sinema, Tiyatro, Konser
• Kurumlararası Yönlendirme Sosyal Hizmetler, Kaymakamlık Vakfı vs.
Ayrıca yaşlılarımızın sosyal hayata katılmalarını sağlayacak birtakım Sosyal Aktivite ve

» Emirgan Gezisi
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SEVGİ ÇOCUK
HİZMETLERİ
Ümraniye
Sınırları içinde ikamet
eden, yetim, öksüz ve dezavantajlı öğrencilerimize eğitim, kültür,
psikolojik destek
ve sosyal aktiviteler düzenlemekte, ayrıca
ev ve okul ziyaretleri ile öğrencimizin ev ve
okul durumu takip edilmektedir.

Yetim, öksüz
ve dezavantajlı
öğrencilerimize yönelik
çeşitli sosyal
faaliyetler
düzenlenmektedir.

Çocuklarımızın yanı sıra evin hem anne hem
de baba rolünü üstlenen ebeveynlere ise çeşitli eğitim desteği sağlanmakta, Seminerler
ile bilinçlendirilmekte, çocukları ile birlikte
sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlenerek
aile-çocuk ilişkileri güçlendirilmeye çalışılmaktadır.

222

...

yetim-öksüz
çocuğumuza
62 adet
sosyal aktivite
programı
düzenlenmiştir.

Birimimizin faaliyetleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

2015 yılında 75 engelli kursiyerimiz 10 farklı branşta
gerçekleştirdiğimiz kurslarımıza katılmıştır.

» Geç Yaz Okulu

» Geri Dönüşüm Tesisi Ziyareti

Sosyal Aktivite ve Kültürel programlar
• CNR Kitap Fuarı
• Çanakkale Anma Programı

Genç Yaz Okulu: Genç Yaz Okulu, özellikle
dezavantajlı grupta yer alan geçlerin (13 ile
17 yaş) kültürel değerleri, örf ve adetleri, geleneksel sanat dalları hakkında doğru bilgiye
sahip olabilmesi, ülkesine, tarihine geleceğine sahip nesillerin yetişmesine katkı sağlanması için hazırlanan bir projedir. Genç Yaz
Okulunda gençlerin sosyal ve kültürel alanda bilgi edinmelerini sağlamak için aşağıdaki
aktivite ve eğitimlere ağırlık verilmiştir.
• Yakın Türkiye Siyasi Tarihi
• Önemli Şahsiyetler, olaylar ve şehirler
• Müslüman Ülkeler
• Tarihin İzinden
• Klasik Türk Sanatları

• Ümraniye genelinde yetim-öksüz ve dezavantajlı çocukların tespiti

• 23 Nisan Çocuk Şenlikleri
• Liseli Gençlerle Sohbet Programları

• Sema Etkinliği

• Aylık ev ziyaretleriyle ailenin ve öğrencinin
durumunun takip edilmesi

• Çanakkale Gezisi

• Okçuluk

• Aile ve okul öğretmenleriyle başarı durumlarının takip edilmesi

• Ev İftarları

• Spor Etkinlikleri

• Bayram Ziyaretleri

• Eğitimlerine takviye amaçlı Etüd Programlarının gerçekleştirilmesi
• Kişisel gelişimlerine yönelik el sanatları ve
hobi kurslarının düzenlenmesi
• İlköğretim düzeyi öğrencilerimize Sosyal
Aktiviteler düzenlenmesi
• Ebeveynlere yönelik Sosyal Aktiviteler ve
çeşitli eğitimler, kurslar ve seminerler düzenlenmesi
• Liseli öğrencilerimizle Milli ve Manevi değerlere yönelik Kültürel Aktivite ve Programlar düzenlenmesi

• Genç Yaz Okulu
• Havacılık Müze Gezisi
• Kutlu Doğum Programı: Öğrencilerimizle
Birlikte, Peygamberimizi (SAV.) Anma Programı Düzenlenmiştir.

ENGELLİ
HİZMETLERİ
» Engelliler Kültür ve
Eğitim Merkezi
Ümraniye’de ikamet edip, engelli
a ra ç l a r ı m ı z d a n
ve
kurslarımızdan yararlanmak
isteyen
engelli
vatandaşımız tarafından Engelli sağlık raporu,
adrese dayalı nüfus kayıt örneği, engelli ve
velisinin kimlik fotokopisi ile kurumumuzca hazırlanan dilekçe formunu doldurarak
başvuru yapılmaktadır. Talepleri alındıktan
sonra durum tespiti için iki kişilik tahkikat
ekibince engelli vatandalarımız adreslerinde ziyaret edilerek gerekli bilgiler alınır ve
engelli durum tespiti yapılır. Durum tespiti
yapılan engelli vatandaşın talebi değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılır. Engellilerin ilgi ve taleplerine göre Engelli Kültür ve Eğitim Merkezine
yönlendirilerek kayıtları alınır.
Engelli Kültür ve Eğitim Merkezimiz engelli kardeşlerimizin sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak ve toplum içinde güven
duygularını artırmak amacıyla kurulmuştur.
Engelliler Kültür ve Eğitim Merkezi Faaliyetlerimiz bir sonraki sayfada verilmiştir.

• Sevgi İftarı; Dünya yetimler günü vesilesiyle, Ramazanın 15.günü Nikah Sarayında İftar
Programı düzenlenmiştir. Programa Öğrencilerimiz ve Suriyeli küçük misafirlerimiz katılmıştır.

65 adet sosyal
ve kültürel
etkinliğe

2694
engelli ve
engelli yakını
katılmıştır.

» Genç Yaz Okulu

• Liseli öğrencilerimize staj ve üniversite
tercihleri için destek verilmesi
• Psikolojik destek alması gereken öğrencilerimiz ve velilerimiz için uzman psikolog eşliğinde ihtiyaç durumuna göre merkezimizde ve evde psikolojik desteğin sağlanması
Etüd Programı: 3.sınıf – 12. sınıf arasındaki öğrencilerimize okul derslerine takviye
amaçlı eğitim programları yapılmaktadır.
Ders takviyelerinin yanı sıra onları hayata
hazırlayıcı manevi ve güncel konulardan oluşan sohbet programları, spor aktiviteleri ve
çeşitli sanatsal faaliyetlerle de sosyalleşmelerine destek verilmektedir.
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» Havacılık Müzesi Gezisi
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Engelli vatandaşlarımız ve yakınları için gezi, piknik, cami ve
müze ziyaretleri gibi sosyal etkinlikler düzenlenmektedir.

» Meslek Edindirme ve
Hobi Kursları

Engelli
vatandaşlarımız
için

10

farklı branşta,
MEB onaylı
sertifika
verilmek
üzere mesleki
ve hobi
eğitimleri
düzenlenmektedir.

Merkezimize
yapılan engelli
başvuruları ile
eğitim öğretim
dönemi
başında
kayıtları alınan
engelliler; merkezimizdeki sınıflarda kütüphane müdürlüğü meslek edindirme kurs
öğretmenleri nezdinde MEB (halk eğitim)
onaylı sertifikaları verilmek üzere bir dönem
boyunca meslek ve hobi eğitimlerini almaktadırlar.
• Giyim
• Kuran-ı Kerim
• Filografi
• Tiyatro
• Ritim
• Koro
• Kaligrafi
• Kara Kalem ve Yağlı Boya Resim
• Takı ve Aksesuar Tasarımı
• Spor Etkinliği ve Egzersiz olmak üzere 10
farklı branşta kurs düzenlenmiştir.

» Dünya Engelliler Günü Etkinlikleri

» Seminer ve
Konferanslar
Engelli ve Ailelerine Yönelik; Bilgilendirme,
Yönlendirme, Bilinçlendirme, Psikolojik Danışmanlık, Manevi Bakım, Kişisel Gelişim,
Sağlıklı Yaşam vb. alanlarda çeşitli seminer
ve konferanslar verilmektedir. Bu seminer
ve konferansların birçoğu Engelli Merkezi
Konferans Salonunda yapılmaktadır.

Engelliler Kültür ve Eğitim Merkezimizde
çeşitli aktiviteler, kültür-sanat programları,
gezi ve eğlence programları düzenlenmektedir.

» Engelli vatandaşlarımıza yönelik piknik organizasyonu

» Gezi ve Sosyal
Etkinlikler

» Engelli Nakil Aracı
Hizmeti

Engelli ve Yakınlarına Piknik, Gezi,
Hayvanat Bahçesi,
Eğlence ve Alışveriş Merkezleri,
Müze, Tarihi Mekanları ve Camileri Ziyaret vb. alanlarda çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.

Tahkikat neticesinde; tekerlekli veya akülü
tekerlekli sandalyede olanlarla yürüme güçlüğü çekenlerin nakil hizmetleri dört adet
özel tertibatlı ve asansörlü araçlarımızla yapılmaktadır. Hafta içi hergün 10:00-12:00
arası araç talebi kayıtları alınarak bir sonraki
gün için engelli servis araçlarımız görevlendirilen adreslere (hastane, kültür merkezi,
alışveriş merkezi sınav yeri vb.) engelli ve
refakatçisini taşımak suretiyle hizmet vermektedir. Araçlarımız engelli vatandaşlarımızı sağlık, rehabilite, gezi ve eğitim amaçlı taşımakta, bu doğrultuda talep ettikleri
muhtelif noktalara ulaştırmaktadır. 2015 yılında 337 engellimiz 7442 defa nakil hizmeti
programında yer alan noktalara taşınmıştır.

• Edirne Selimiye Camii ziyareti
• Engelli Haftası kutlamaları
• Dünya Engelliler Günü etkinlikleri
• Manevi Bakım Seminerleri
• Engellilere ev ziyaretleri
Ayrıca toplumda yer edinmiş kariyer sahibi
ve alanında uzman kişiler ile moral motivasyon buluşmaları yapılmaktadır.

» Karakalem ve Yağlı Boya Resim Çalışmaları
214

» Spor Etkinliği ve Egzersizler

» Engelli ve ailelerine yönelik seminerler düzenlenmektedir.

» Engelli Psikolojik
Danışmanlık Hizmeti

» Engelliler Haftası “ZİÇEV Tut Elimi Geleceğim Ol”
Programı

337 engelli
vatandaşımız

7442
defa nakil
hizmeti
programında
yer alan
noktalara
taşınmıştır.

Ümraniye Belediyesi Engelliler Kültür ve
Eğitim Merkezi Psikolog Odasında birebir
görüşme şeklinde engelli ve yakınına Danışmanlık ve Psikolojik Destek Hizmeti verilmektedir.

» Psikolojik Destek Semineri

» Engelli Nakil Araçlarımız
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2015 yılında

3567

kişiye
hasta nakil
hizmeti
verilmiştir.

...

697 yetişkin
ve 937 çocuk
olmak üzere
toplam

1634

kişi Psikolojik
Danışmanlık
hizmeti
almıştır.

HASTA NAKİL
HİZMETİ
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 dönüşü sağlanmaktadır. 2015 yılında
3567 kişiye hasta nakil hizmeti verilmiştir.
Ayrıca Hasta Nakil ambulanslarımız Emniyet
Müdürlüğü’nün programlarında, spor akademilerinin spor etkinliklerinde ve Yapı Kontrol
Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen yıkım işlemi
gibi farklı programlarda 185 kez görevlendirilmiştir.

PSİKOLOJİK
DANIŞMANLIK
HİZMETİ

Müdürlüğümüz bünyesinde alanında uzman psikologlar tarafından çocuk ve yetişkin olmak üzere 4 ayrı kültür merkezimizde
ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmeti verilmektedir. Psikolojik Danışmanlık Hizmetinden 2015 yılı içerisinde 697 yetişkin ve
937 çocuk olmak üzere toplam 1634 kişi
hizmet almıştır.

DEFİN RUHSATI
VERİLMESİ

» Hasta Nakil Araçlarımız
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Ümraniye ilçesinde ikamet eden vatandaşlarımızdan vefat edenlerin yakınlarına teslim
edilmek üzere, evlerinde Ölüm Raporu (Cenaze defin izin belgesi) düzenlenmektedir.
2015 yılında 447 adet Ölüm Raporu düzenlenmiştir.

Tesisler
Müdürlüğü
EVLENDİRME HİZMETLERİ
Nikâh Hizmeti «
Kokteylli-Yemekli Nikâh Hizmeti «
Otopark Hizmeti «
Fotoğraf ve Kamera Çekim Hizmeti «
SOSYAL TESİSLER
Tantavi Sosyal Tesisi «
Meydan Sosyal Tesisi «
Belediye Cafe «
ZÜBEYDE HANIM KATLI OTOPARKI
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