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FİZİKSEL
ETKİNLİK
YARIŞMALARI

2015 yılında
fiziksel
etkinlikler
çocuk
şenliği
ve halk
oyunları
festivaline
25 okuldan
toplam

445

öğrencimiz
katılmıştır.

Öğrencilerimizin oyun ve fiziki etkinlikler yoluyla yaşamları boyunca kullanacakları temel
hareketler, aktif ve sağlıklı yaşam becerileri,
kavramları ve stratejileri ile birlikte bunlarla
ilişkili yaşam becerilerini geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmaları amacıyla
Milli Eğitim bünyesinde gerçekleştirilen Fiziksel Etkinlikler dersinin il genelinde yarışacak öğrencilerin motivasyonunu yükseltmek
amacıyla organize edildi.
Etkinlik kapsamında 15 okulun katılımı ile 9
oyunda (bowling, çemberle işbirliği oyunu,
çift ayak atlama oyunu, dairesel bayrak koşusu, el değdirerek bayrak koşusu, fasulye
torbası atma, halat çekme, koordinasyon koşusu, puanlı hedef oyunu) 200 öğrencimiz
yer almıştır.

HALK OYUNLARI
FESTİVALİ
Kültürümüzü tanımak ve tanıtmak amacıyla minikler ve yıldızlar branşında ve toplam
dört dalda düzenlenen ve daha önceki yıllarda Geleneksel Ümraniye Spor Oyunları kapsamında düzenlenen Halk Oyunları yarışması bu yıl ilk kez Halk Oyunları Festivali adıyla
gerçekleştirildi. 10 okuldan 245 öğrencinin
dört dalda mücadele ettiği festivalde dereceye giren okullarımız aynı zamanda Türkiye
genelinde de derece kazandı.

BİRİMLER VE
KURUMLAR
ARASI
TURNUVALAR
Ümraniye Belediyesi bünyesindeki müdürlükler arasında düzenlenen futbol turnuvası
ile birlikte, belediye personelinin tanışması, kaynaşması, spora teşvik edilmesi, spor
yapma imkânı bulamayanlara bir fırsat sağlanması hedefi doğrultusunda düzenlenen
Ümraniye Belediyesi Birimler Arası Futbol
Turnuvası’na bu yıl çeşitli müdürlüklerimizden toplam 24 takım 304 personelimiz yer
almıştır.
Ümraniye Belediyesi bünyesindeki müdürlükler arasında düzenlenen masa tenisi
turnuvası kapsamında müdürlüklerimizde
çalışan ve masa tenisi sporunda bireysel yeteneklerini sergilemek isteyen tüm mesai
arkadaşlarımıza açık olan turnuva Dudullu
Kapalı Spor Salonunda gerçekleşmiştir. Eleme maçlarının ardından finallerin oynandığı
turnuva yaklaşık bir ay sürmektedir.
Ümraniye’de görev yapan kurumlar arasında, tanışma, kaynaşma, dayanışma ve
yardımlaşmayı sağlamak amacıyla dfutbol
turnuvası düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde
de düzenlenen turnuva için oluşturulan takımın desteklenmesi müdürlüğümüzün görev
tanımları çerçevesince yürütülmektedir.

SPOR
KLÜPLERİNİN
DESTEKLENMESİ
Spor İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin 7. ve 8. Mad. belirtilen hükümler çerçevesince 5393 sayılı Belediye Kanunu doğrultusunda çeşitli amatör kulüpleri
desteklenmektedir.

198

Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü
EĞİTİM YARDIMLARI
SOSYAL MARKET UYGULAMASI
Kırtasiye Seti Yardımı «
Gıda Ürünleri «
YAKACAK YARDIMLARI
Giyim ve İhtiyaç Maddeleri «
Kömür Yardımı «
Temizlik Bakım Malzemeleri «
Soba ve Ekipmanları Yardımı «
GIDA YARDIMI
SÜNNET/SÜNNET ŞÖLENİ
Erzak Kolisi Yardımı «
İFTAR ORGANİZASYONLARI
Ekmek Yardımı «
AŞURE DAĞITIM PROGRAMI
AŞEVİ
ENGELLİ YARDIMLARI
Sıcak Yemek Dağıtımı «
Akülü Tekerlekli Sandalye Yardımı «
Taziye Yemekleri «
Tekerlekli Sandalye Yardımı «
Sabah Programları İkram Hizmeti «
Hasta ve Çocuk Bezi «
GİYİM YARDIMI
SAĞLIK HİZMETLERİ
Yetim ve Öksüz Giyim Yardımı «
Rapor Aldırma «
Okul Kıyafeti Yardımı «
Tedavi Ettirme «
NAKDİ YARDIMLAR
Madde Bağımlılığı Tedavisi «
Değerlendirme Kurulu Kararı ile Yapılan Nakdi Yardımlar «
TAZİYE HİZMETİ
Encümen kararı ile Yapılan Nakdi Yardımlar «		
SURİYELİ GÖÇMENLER İÇİN YARDIMLAR
Asker Aile Yardımı «		
DEZAVANTAJLI KESİMLER İÇİN MESLEK KURSLARI
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» Sosyal Yardım Bilgi
Sistemi (SOYBİS)
İncelemeleri

2015 yılı içerisinde Sosyal Marketten yapılan yardım
tutarı toplam 3.047.341 TL ‘dir.

Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS), yardım başvurusu yapan vatandaşlarımızın
muhtaçlık durumu ve kişisel verilerini merkezi veri tabanından temin/tespit etme ve
mükerrer yardımların önlenmesi sebebiyle kurumlar arası (online) veri paylaşımını
sağlama amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmiş bir E-Devlet
uygulamasıdır.

SOSYAL
YARDIMLAR
12 yıldır hizmet
veren yardım
birimimiz;
yardım
başvurularını
organize ederek
uygun şekilde
yardımların
ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımıza
ulaşmasını
sağlamaktadır.

Ümraniye
Belediyesi
Yardım Sandığı 1Nisan
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.
Ümraniye İlçe sınırları içerisinde ikamet
eden ihtiyaç sahibi ailelere, nakdi ve ayni
yardım yapılarak vatandaşlarımızın Sosyal
refah düzeyine ulaşmalarına destek olunmaktadır. İhtiyaç sahiplerinin yaptığı başvurular neticesinde tahkikat ekiplerimiz Sosyal
İnceleme Raporları tanzim eder. Kurul’da
görüşülen tahkikat raporlarının değerlendirilmesi sonrası mağdur ailelere ilgili yardımlar yapılır.

» Yardım Müracaatı
İhtiyaç sahibi ailelerin müdürlüğümüze bizzat gelmeleri, 444 9 822 nolu danışma hattımız 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. 2015 yılı içerisinde 2.028 dilekçe, 5.123 müracaat kaydı
alınmıştır.
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Kişisel Bilgi Erişim İzin Formu imzalanarak
yardım başvurusu alınan vatandaşlarımızın
T.C Kimlik Numaraları ile SOYBİS’e giriş yapılarak vatandaşın durumu 13 başlık altında
28 ayrı sorgulama hanesi dahilinde saniyelerle ifade edilen kısa bir süre içinde gerçekleştirilmektedir.

» Yerinde İnceleme
(Tahkikat)
Müdürlüğümüz tarafından görevlendirilen
tahkikat personellerimiz, müraacatları alınan ve SOYBİS incelemeleri tarafımızdan
yapılan şahısların adreslerine ziyaret gerçekleştirmektedirler.
Başvurular 4 kategoride değerlendirilir:
1.Derece: Herhangi bir geçim kaynağı olmayan, yaşlı, engelli ya da çalışamayacak durumda olan, kirada oturan, kronik ve önem
arz eden hastalığı olan aynı zamanda sosyal
güvencesi bulunmayan vatandaşlarımız.
Yardım Türü: Nakit, sosyal market kartı, ekmek, kıyafet, kırtasiye, hasta ve çocuk bezi.
2.Derece: Ailede sadece bir çalışanın bulunduğu gelir düzeyi düşük, kalabalık aile nüfusuna sahip, sağlık problemi olan vatandaşlarımız.
Yardım Türü: Nakit, sosyal market kartı, ekmek, kıyafet, kırtasiye, hasta ve çocuk bezi.
3.Derece: Ailede en az bir çalışanın bulunduğu, sosyal güvencesi olan, gelir düzeyi
düşük, önemli sağlık problemi olmayan vatandaşlarımız.
Yardım Türü: 3 aylık periyotlarda 4 kez Sosyal market alışverişi
4.Derece: Geliri olan,sosyal güvencesi olup
kira vermeyen,ancak müzmin sağlık problemi olan vatandaşlarımız
Yardım Türü: 4 aylık periyotlarda 3 kez Sosyal Market alışverişi.

SOSYAL
MARKET
Sosyal Marketimizde, Sosyal Yardım Yardım
İşleri Müdürlüğümüzde kayıtlı yardıma uygun görülmüş yoksul, muhtaç ve ekonomik
zorluklar çeken vatandaşlarımıza mağduriyetleri göz önünde bulundurularak 1.derece
mağdurlarımıza her ay, 2.derece mağdurlarımıza iki ayda bir 3.derece mağdurlarımıza üç
ayda bir ve 4.derece mağdurlarımıza 4 ayda
bir alışveriş yaptırılarak temel ihtiyaçları olan
gıda, giyim, temizlik malzemeleri karşılanmaktadır.
Sosyal Market” ile ihtiyaç sahiplerinin kıyafet, gıda malzemesi ve temizlik ürünlerini temin eden Ümraniye Belediyesi, vatandaşlarımızın Sosyal Market’ten memnun bir şekilde
ayrılmasını sağlamak amacıyla gereken her
türlü titizliği göstermektedir. Alışveriş yapan
vatandaşlarımız Sosyal Marketin servis araçlarıyla adreslerine yakın servis güzergâhından alınarak alışverişleri sonrası adreslerine
en yakın güzergaha bırakılmaktadır.
Sosyal Market

Birim

2015 yılı

Sosyal Marketten
yararlanan aile sayısı

Aile

5.950

Sosyal Marketten
yapılan yardım tutarı

TL

3.047.341

» Sosyal Market

» Sosyal Market Giyecek Bölümü

Sosyal
Marketten
yararlanan
aile sayısı

» Sosyal Market Et ve Tavuk Reyonu

5.950’dir.
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GIDA
YARDIMLARI

» Sıcak Yemek Yardımı

» Erzak Kolisi Yardımı
Sosyal Marketimize hastalık ya da yaşlılık
dolayısıyla gelemeyen ihtiyaç sahiplerimize
istekleri dahilinde erzak yardımı yapılmaktadır. Erzak kolilerinin içinde vatandaşımızın
ihtiyaç duyabileceği kuru gıdalar, kahvaltılık
malzemeler ve ana tüketim malzemeleri bulunmaktadır.
Erzak Yardımı

Birim

2015yılı

Dağıtılan Erzak Kolisi
Sayısı

Adet

7.974

Evinde yemek pişirecek kimsesi olmayan ya
da engelli, yatalak ve yaşlı ailelere yönelik sıcak yemek hizmeti verilmektedir. Aşevimizde günlük 1000 kişilik yemek pişmekte ve
pişen yemekler tespit edilen ailelerin kapısına kadar özel araçlarımızla götürülmektedir.
Sıcak yemek dağıtımı yılın 365 günü kesintisiz ihtiyaç sahiplerine sunduğumuz hizmetlerimizdendir.
Yemeklerin sağlıklı ve kaliteli olmasına özen
gösterilmektedir. Yemekler ailelerin hastalık
durumları ve istekleri göz önünde bulundurularak son derece steril bir ortamda kalori ayarına göre hazırlanmaktadır. En kaliteli
ürünlerden hazırladığımız yemeklerimiz ile
ihtiyaç sahiplerinin gönül sofralarına misafir
olmaktan mutluluk duymaktayız.

*Tablo verilerine Suriyeli Mülteci aileler de dahildir.

Sıcak Yemek
Dağıtımı

İhtiyaç sahibi
vatandaşlarımıza toplam

Birim

2015yılı

Aile

259

Sıcak Yemek
Dağıtılan Aile Sayısı

7.974

adet
erzak kolisi
dağıtılmıştır.

2.222.223

adet ekmek
yardımı
yapılmıştır.

» Sıcak Yemek Yardımı

Periyodik Nakit
Yardımı

Birim

2015 yılı

Nakit Yardımı Yapılan
Kişi Sayısı

Kişi

2.803

Nakit Yardımı Tutarı

TL

1.155.205

» Encümen Kararı İle
Yapılan Nakit Yardımı
Çeşitli konularda mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın aciliyet gerektiren durumlarında (sel, yangın, deprem, amansız hastalık
vb.) mağduriyetlerinin bir nebze giderilebilmesi için yapılan nakdi yardımlardır. Yardım
taleplerinin tahkikat ve SOYBİS incelemeleri
akabinde Encümen görüşüne sunulması ve
encümen üyelerinin durum değerlendirmeleri neticesinde ihtiyaç düzeyine göre nakdi
yardım yapılmasını kapsamaktadır.
Birim

2015 yılı

Yardım Yapılan Kişi
Sayısı

Kişi

314

Yardım Tutarı

TL

» Asker Aile Yardımı
Asker Aile Yardımı 4109 Sayılı Kanuna istinaden yapılmaktadır.
Asker maaşı, oğlu ya da eşi askerde ihtiyaç
sahibi ailelerin Müdürlüğümüze başvuru
yapması sonucu ekiplerimizin yaptıkları tahkikatlar neticesinde askerin ailesine verilen
ve askeri görevde olduğu 12 ay boyunca ilgililerin hesaplarına yatırılan yardımdır.

502.700

*Tablo verilerine Suriyeli Mülteci aileler de dahildir.

» Erzak Kolisi Yardımı

Asker Aile Yardımı

Birim

2015yılı

Asker aile yardımı
yapılan aile sayısı

Aile

356

Asker aile yardımı
yapılan nakdi yardım
tutarı

TL

1.535.916

2015 yılında
toplam
2.803 kişiye

1.155.205 TL

» Ekmek Yardımı
Belediyemiz temel ihtiyaçların en başında
gelen ekmek konusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek vermektedir. Sosyal
Destek Kartı uygulaması ile ekmek ihtiyacı
olan vatandaşlarımız ilçe sınırlarımızda bulunan 27 adet halk ekmek büfesinden ailedeki kişi sayısınca günlük ekmeklerini veya
büfede bulunan ürünlerden istediğini, kendilerine tanımlanmış limit miktarınca temin
edebilmektedir. Ekmek yardımlarımızdan
özellikle 1.ve 2.derece ihtiyaç sahipleri faydalanmaktadır.
Ekmek Yardımı

202

Nakit Yardımı, Ümraniye Belediyesi Yardım
Sandığına kayıtlı olan 1.Derece, 2.Derece ve
3.Derece ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza belirli periyodik zamanlarda yapılmaktadır.

Encümen Yardımı

...

İhtiyaç sahibi
3.902 aileye

NAKİT YARDIMI

Birim

2015 yılı

Dağıtılan Ekmek
Sayısı

Adet

2.222.223

Ekmek Verilen Aile
Sayısı

Aile

3.902

*Tablo verilerine Suriyeli Mülteci aileler de dahildir.

nakit yardım
yapılmıştır.

...

Asker aile
yardım tutarı

» Sıcak yemek yardım dağıtımı

1.535.916 TL

» İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Nakit Yadımı yapılmaktadır.

olup toplam
356 aileye
yardım
yapılmıştır.
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EĞİTİM-GİYİM
YARDIMLARI

Giyim Yardımı

Birim

2015
yılı

İhtiyaç Sahibi Okul
Çocuklarının Giydirilmesi

Kişi

1.111

» Yetim ve Öksüz Giyim
Yardımı

Bayramda Giydirilen
Yetim-Öksüz Çocuk
Sayısı

Kişi

1.630

TOPLAM

Kişi

2.741

Her yıl zengin-fakir ayrımı yapılmaksızın ailelerin yetim ve öksüz çocuklarına Ramazan
Bayramı öncesi giyim yardımı yapılmaktadır.
Bu doğrultuda ailelere verilen Sosyal Market Kartları ile Belediyemize ait olan Sosyal
Marketten giyim ihtiyaçları karşılanmaktadır.

1.111

ihtiyaç
sahibi çocuk
giydirilmiştir.

...

» Giyim Yardımı

» Kırtasiye ve Çanta
Yardımları
Belediyemiz her fırsatta
eğitime destek olmakta, eğitim konusunda
öğrencilerin daha donanımlı ve iyi şartlarda
yetişmeleri için gayret
göstermektedir. Okulların açılmasıyla birlikte bazı dar gelirli ailelerin
çocuklarının okul masraflarını karşılamakta güçlük çekmesi sebebiyle ilköğretim ve
lise öğrencilerine yönelik, çanta ve kırtasiye
malzemeleri yardımı yapılmaktadır. 2015 yılında 4.579 adet kırtasiye yardımı yapılmıştır.
Eğitim Yardımları
Kırtasiye Yardımı

Birim

2015 yılı

Adet

4.579

*Tablo verilerine Suriyeli Mülteci aileler de dahildir.

Bayramda
giydirilen yetim
öksüz çocuk
sayısı

YAKACAK YARDIMI
2015 yılında yapılan
kömür yardım miktarı
17.207 torbadır. Toplam 888 aileye kömür
yardımı yapılırken aynı
zamanda 92 aileye soba yardımı yapılmıştır.

1.630’dur.

Yakacak Yardımları

» Okul Kıyafeti Yardımı
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz okul çağındaki ihtiyaç sahibi çocuklara okul kıyafeti
temin etmesi ile aile bütçelerine katkı sağlayarak çocukların okullarına daha büyük
heyecanla başlamasına vesile olmaktadır.
Eğitim-öğretimin ülkemiz ve bireyler için
çok önemli olduğu bilinciyle çocuklarımızın
geleceği için yapılabilecek tüm eğitim desteklerini kendilerine sağlamaya çalışmaktayız. 2015 yılında 1.111 adet ihtiyaç sahibi çocuk giydirilmiştir. Ayrıca bayramda giydirilen
yetim öksüz çocuk sayısı ise 1.630’dur.

Skala 2015 yılı

Kömür Yardımı miktarı

Torba

17.192

Kömür Yardımı yapılan
Aile Sayısı

Aile

887

Soba

Kişi

93

*Tablo verilerine Suriyeli Mülteci aileler de dahildir.

ENGELLİLERE
YÖNELİK
YARDIMLAR
» Tekerlekli-Akülü
Sandalye Yardımı
Yardım Sandığına başvuran, ekonomik zorluklar yüzünden tekerlekli sandalye alamayan vatandaşlarımıza akülü ve tekerlekli
sandalye yardımı yapılmaktadır. Talebi olan
vatandaşımızdan ‘Tekerlekli sandalye ya da
akülü tekerlekli sandalye kullanması uygundur’ ibareli Sağlık Raporu istenmektedir. Uygun raporu olan ve belediyemize müracaat
eden tüm ihtiyaç sahiplerine bu yardım yapılmaktadır. İlçemizde engelli birey olmanın
dezavantajlarının yok edilmesi adına her
türlü imkân sağlanmaktadır. 2015 yılında 124
adet tekerlekli sandalye yardımı yapılmıştır.
Ayrıca 42 adet akülü tekerlekli sandalye yardımı yapılmıştır.
Engelli Yardımları

Birim

2015 yılı

Tekerlekli Sandalye
Yardımı

Adet

124

Akülü Tekerlekli
Sandalye Yardımı

Adet

42

TOPLAM

Adet

166

» Hasta Bezi Yardımı
Yardım Sandığımıza başvuru yapan engelli,
yatalak hasta ve ihtiyaç sahibi olup bez talebinde bulunan ailelere tarafımıza rapor ibraz
etmeleri neticesinde hasta ve çocuk bezi
yardımı yapılmaktadır. Bu yardımlar aylık 60
âdete tekabül edecek şekilde her ay düzenli
olarak verilmektedir.
Çocuk ve Hasta
Bezi Yardımı

Birim

2015 yılı

Çocuk Bezi
Karşılama

Adet

549.918

Hasta Bezi Karşılama

Adet

333.660

TOPLAM

Adet

883.578

*Tablo verilerine Suriyeli Mülteci aileler de dahildir.

42

adet akülü
tekerlekli
sandalye
yardımı
yapılmıştır.

...

124

adet
tekerlekli
sandalye
yardımı
yapılmıştır.

*Tablo verilerine Suriyeli Mülteci aileler de dahildir.

» Kömür Yardımı
204
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SÜNNET /
SÜNNET ŞÖLENİ

İFTAR
ORGANİZASYONU

Belediyemiz dar gelirli ve yardıma muhtaç
ailelerimizin çocuklarını düzenlediği sünnet organizasyonu ile sünnet ettirmekte ve
akabinde belirlenen zamanda toplu şölen
gerçekleştirerek kutlamaktadır. Çocuklarını
sünnet ettirmek isteyen dar gelirli ailelerimiz başvuru evraklarını Nisan ayından itibaren Müdürlüğümüze getirmektedir. Mayıs
ayı içerisinde belirtilen gün ve saatte çocuklarımızın sünnet operasyonları gerçekleştirilmektedir. Sünnet olan çocuğumuza sünnet kıyafeti tam takım olmak üzere takdim
edilmektedir.

Ramazan
ayı
süresinde müdürlüğümüzce
belirlenen ilçemizin 6 farklı
noktasında
ki
düğün
salonlarında iftar yemeği ikramı yapılmaktadır.
Ayrıca tüm Ümraniyeli vatandaşlarımızı 10
farklı noktada kurduğumuz açık hava iftar
programlarında buluşturarak sevgi, saygı ve
kardeşliği aynı sofralarda paylaşmaktayız.

Sünnet Yardımı

2015 yılında
sünnet edilen
ve kıyafet
verilen çocuk
sayısı

Sünnet edilen ve
kıyafet verilen çocuk
sayısı

Birim
Kişi

2015 yılı
1.863

*Tablo verilerine Suriyeli Mülteci aileler de dahildir.

İftar
Organizasyonları

Yer
sayısı

Katılımcı
Sayısı

Salon İftarları
(Düğün Salonları)

6

150.000

Mahalle/Sokak
İftarları

10

40.000

» Ramazan ayında gerçekleştirilen sokak iftarlarımız

» Sünnet Organizasyonu

AŞURE DAĞITIM
PROGRAMI
Her yıl geleneksel olarak Muharrem ayında
yapılan aşure dağıtım programımızda bu yıl
16 farklı noktadan hizmet vererek 60.000
vatandaşımız ile kardeşlik bağlarımızın pekişmesini pekiştirilmesini sağladık. 2015
yılında aşure dağıtım programımıza Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ile milletvekillerimiz iştirak ederek vatandaşlarımıza
aşure ikramında bulunmuşlardır.

kişiye iftar
verilmiştir.

» Sünnet Kıyafetleri
206

Taziye için gidilen cenaze evlerinde, Kur’an-ı
Kerim’den Ayet-i Kerime’ler okunarak, Peygamber Efendimiz’ den (s.a.v) tavsiye ve nasihatler cenaze evinde bulunan cenaze yakınlarına aktarılmaktadır.
Aşevimizde hazırlanan pilav, kavurma, cevizli
irmik helvası, kapalı ayran, tabldot tabak, çatal kaşık setinden oluşan yemek ikramı cenaze evine ulaştırılmaktadır.

Taziye Yemeği

...

150.000

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 ekibimiz tarafından cenazelerinin kaldırılacağı camiye otobüs tahsisi yapılmaktadır.

1.863’dür.
2015 yılında
6 noktada
bulunan düğün
salonlarında

TAZİYE HİZMETİ

» Aşure Dağıtımına Sayın Başbakanımız
Ahmet Davutoğlu iştirak etmiştir.

Birim

2015 yılı

Taziye ziyareti için
gidilen aile sayısı

Aile

1.611

Taziye ziyaretlerinde
takdim edilen cenaze
ikramlık sayısı

Kişi

90.440

SAĞLIK
HİZMETLERİ
2015 yılında Sağlık Hizmetleri kapsamında;
dünyada ve ülkemizde son zamanlarda kullanımı gittikçe artan ve özellikle 12-29 yaş
grubu için tehdit oluşturan madde bağımlılığı konusu ile ilgili hizmetler sunulmuştur.
Bu kapsamda çocukları madde bağımlılığına
iten sebepler, ortamlar, madde kullanımını
önleme ve tedavi etme ile ilgili çalışmalar
yapılmıştır. Ayrıca hastalarımızın hastane işlemleri ile ilgili rapor aldırma ve tedavi sürecinde destek olunmaktadır.
Sağlık Hizmetleri

Birim

2015 Yılı

Madde Bağımlılığı
Tedavisi Yapılan
Kişi Sayısı

kişi

41

Yardım Tutarı

TL

104.600

SURİYELİ
GÖÇMENLER
İÇİN YARDIMLAR
Suriye’ de yıllardır devam eden iç karışıklıklar ve yaşanan savaş neticesinde milyonlarca
insanın göç ederek çevre ülkelere sığınmalarına neden olmuştur.

1.611 aileye
taziye
ziyaretinde
bulunarak

90.440

kişiye
ikram takdim
edilmiştir.

Suriyeli kardeşlerimizin gıda, giyim, temizlik,
ev eşyası, yakacak vb. ihtiyaçlarını karşılayarak yaralarına bir nebze merhem olmaya çalışılmaktadır.
Yapılan
Yardımlar

» Taziye ziyaretlerinde dağıtılan ikramlar

» Taziye İkram Yemekleri

Birim

2015 Yılı

Yardım Yapılan
Aile Sayısı

aile

2.360

Yardım Tutarı

TL

2.439.712

Suriyeli Muhacirlerin Kültür Şenliği
Erzak, ekmek, kömür gibi temel ihtiyaçların
yanı sıra Suriyeli çocukların eğitimleri konusunda da desteğini sürdüren Ümraniye
Belediyesi, bu sefer Suriyeli muhacirlere
yönelik unutulmaz bir kültür şenliğine imza
attı.Ümraniye Meydanda kurulan etkinlik
alanında Ümraniyelilere; Suriye mutfağının
vazgeçilmezi felafel, mütebbe, humus, şam
tatlısı ve arap ekmeği ikram edildi. Ayrıca minik Suriyeliler şişme oyun parkında şenliğin
tadını çıkardı.

» Kültür Şenliği
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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

205

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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