
YAKUP YEŞİLTAŞ

Ümidimiz

Şehrimiz
Güzel olur!

varsa



Ümidimiz

Şehrimiz
Güzel olur!

varsa

2

Editör
Ayflenur MENEKfiE

Yayına Hazırlık
Sultan DEDE

Kapak Tasar›m
Halil UYAR

Yapım
Sanat ‹stanbul

Bask› / Cilt
Mavi Ofset



Ümidimiz

Şehrimiz
Güzel olur!

varsa

3

Ümidimiz

Şehrimiz
Güzel olur!

varsa





içindekiler
7

9

11

15

19

22

23

27

45

53

67

92

Teflekkür

Sunufl

Önsöz

Ümit fiehri Nasıl Yönetilmeli?

Neden Ümit fiehri

Yerel Kalkınma Tablosu

Ümit fiehri’nde Siyasi (Demokratik) Kalkınma

Ümit fiehri’nde Ekonomik Kalkınma

Ümit fiehri’nde Fiziki Kalkınma

Ümit fiehri’nde Kültürel Kalkınma

Ümit fiehri’nde Sosyal Kalkınma

Ordudan Haberler





Ümidimiz

Şehrimiz
Güzel olur!

varsa

7

Önce hayal etmelisiniz. Hayal etti¤iniz fleylerin
gerçekleflece¤i günlerin ümidiyle tutunmal›s›n›z hayata…
Yol göstericiler aramal›s›n›z kendinize… ‹zinden gidilecek
ve u¤runda mesai harcamaktan zevk duydu¤umuz
yöneticiler. Onlar› buldu¤umuzda destek almal› fikir almal›,
güç almal›s›n›z. Elinizi tuttuklar›nda hiç b›rakmas›nlar
istemelisiniz.  Onlar size ayna tuttuklar›nda, sizler de
yanl›fllar›n›z› düzeltmek ve güzel fleyler yapabilmek idealinde
olmal›s›n›z…

Güzel milletimiz için yap›lacak çok fleyler oldu¤unu
bilenler bizlerin de hayat›n› güzellefltirdi. “Ümit fiehri
Projesi” ideali olan, halk›n› önemseyen, halk›n›n hakk›n›
düflünen, halk› için yorulmaktan b›kmayan herkesin eseridir.
Bu kitapta bahsedilen projeleri bir bir hayata geçiren ve
Türkiye’ye model ve bana ilham kayna¤ı olan Esenler
Belediye Baflkan› Sayg›de¤er Mehmet Tevfik GÖKSU
Beyefendi’ye sayg› ve teflekkürlerimi sunuyorum.

Teşekkür...
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Elinizdeki kitap zaman›n bize yükledi¤i sorumluluklar›,
hayat›n içinde bizi biz yapan de¤erleri, yaflam› güzellefltirmek
için veri len emekleri paylaflmak için yaz› ld› .

Yaflad›¤›n›z flehrin size anlataca¤› bir hikayesinin oldu¤unu
bir kere daha anlaman›z için kaleme al›nd› bu sat›rlar…
Mekan› anlaml› k›lan içindekilerdir. Mekan› anlatan
eserleridir. Mekan› mekan yapan halk›na verilen de¤erlerdir.

Zaman bize halk›yla ayd›nlanan flehirleri gösterdi.
Kültürel miras›n yar›nlara aktar›lmas›n›n  gereklili¤ini
kavrad›¤›m›z günden beri gelece¤i imar etmek için neler
yapabiliriz düflüncesinin sorumlulu¤unu hissettik. Bir okul
olarak gördü¤ümüz büyük flehirlerin hizmet politikalar›n›n
en ücra bölgelere de aktar›lmas› idealiyle yaz›ld› bu kitap…

Herkesin istifade etmesini istedi¤imiz hizmetleri
hat›rlatarak vicdani sorumlulu¤umuzu yerine getirmek
ad›na yaz›ld›.

Yorulmadan, bitip tükenmeden, hizmet etmekten
b›kmadan gelece¤i yap›land›rmak için hep bir fleyler yap›lmas›
gerekti¤ini söylemek ad›na yaz›ld› bu kitap…

Çal›flt›¤›m›z kurumlardaki faaliyetleri ve bilgi birikimimizi
aktararak bugün ile yar›n aras›nda köprü kurabilmek
idea l inde o ldu¤umuzu söy lemek i s t i yorum.

Her fley güzel Türkiye’mizin güzel insanlar› için… Her
fley güzel olan ne varsa paylaflmak için…

sunuş
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Türkiye de¤iflim ve dönüflüm sürecinde kendini daha
iyi yar›nlara haz›rlarken, Belediyelere de bu süreçte önemli
görevler düflmektedir.  Geçmiflin yönetim tekniklerinin
bugünün ihtiyaçlar›na cevap vermemesi alternatif aray›fllar›n›
beraberinde getirmifltir. Halk›n›n hayallerini gerçeklefltirme
azim ve kararl›l›¤›nda olmak, halk›n›n yürek s›z›lar›n› en
derinden hissedebilmek belediyelerin vazgeçilmezleri
aras›nda olmal›d›r.

Belediyeler köklü bir gelene¤e sahiptir. Halk› ile iç içe
olmakt›r belediyeci olmak. Belediye demek insan demektir.
Bütün kurumlar›n ötesinde insanlara en yak›n olmakt›r
belediyecilik…  Halk›n arz ve taleplerini karfl›layabilmektir.
Çal›flmaktan yorulmamakt›r.  Hizmet etmenin iç huzurunu
en derinden hissedebilmektir.

önsöz
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Belediyelerin temel özelli¤i, bilgi toplumunun ihtiyaçlar›n›
göz önünde bulundurmakt›r. Geliflim önce belediyelerde
olmal›d›r. Gelecek neslin fark›nda olmak, sanayi
toplumundan bilgi toplumuna geçifl sürecinde toplumun
yan›nda olmak,  kurumlar›yla beraber kiflisel geliflimi de
ön planda tutmak belediyelerin olmazsa olmazlar› aras›nda
yerini almal›d›r. Belediye yöneticilerinin mesleki yeterlili¤in
yan›nda kiflisel geliflmeyi de dikkate almalar› güvenli bir
gelece¤e at›lacak en güçlü ad›m olacakt›r.

Bilgi en büyük güçtür. Bilgi en büyük zenginliktir.   Bilgi
ve birikimleri aktarmak nitelikli bir kiflilikle olur. Kendini
her aç›dan gelifltiren yöneticiler, halk›n›n da geliflmesinde
öncü olacakt›r. Seleflerinden belediye yönetimini devralan
yeni yöneticiler, haleflerine baflar›l› bir belediye teslim
etme yükümlülü¤üne sahiptirler. Yapt›klar›n› halka hizmet
fluuruyla yapmak, halk›n› unutmamak, hakk› hak sahibine
teslim etmek halef ve selefin hizmet etme azminin eseridir.

fiehir yaflan›lan yerdir. fiehir yard›mlaflman›n merkezidir.
 fiehir insanlar mutlu oldukça daha çok özgür olunan
yerdir.  ‹nand›¤›n gibi yaflay›p, toplum olarak huzura kap›
aralanan yerdir flehir.

Her fleyin merkezinde insan vard›r. Mekanlar› güzel
k›lan yine insand›r. Mekanlar› anlamland›ran insand›r.  fiehir
emin olunan yerdir. Güven içinde gece uyuyabiliyorsa
insan, flehir emniyet alt›ndad›r. Yar›nlar›ndan korkmuyorsa,
ümitleri çal›nmam›flsa, kavga edilmiyorsa, bar›fla
odaklanm›flsa herkes flehir emniyettedir.



Ümidimiz

Şehrimiz
Güzel olur!

varsa

13

fiehrin emini her fleyi yönetendir. Bilgiyi, insan›, finans›,
iletiflimi, zaman› yönetir ço¤u zaman… fiehre sosyal ve
ekonomik de¤er katacak her türlü yap›lanman›n içindedir.
fiehrin emini flehre bir bütün olarak bakabilmelidir. Onun
sayesinde dönüflüm önce yüreklerde bafllamal›d›r. Sevgi
ve kardefllik hakim olmal›d›r flehre… Dönüflüm ve yenilik
önce flehir emininin zihninde bafllamal›d›r. Ça¤› yakalamal›d›r
flehrin emini…

Halk›n›n ihtiyaçlar›n› kendi ihtiyac›n›n önünde tutmal›d›r.
Halk›n›n s›k›nt›s›n› çözmek için gerekirse gece ve gündüz
uykusuz kalmal›d›r.  fiehir insan›n›n hislerine tercüman
olmal›d›r. fiehrin emini dünyay› insan›n ayaklar› alt›na
sunmal›d›r… Cesaretini kuflanan genç nesle gerçe¤in
kap›lar›n› aralayacak olan da flehrin eminidir. fiehrin emini
dünyay› halk›n›n ayaklar›na getirmenin azim ve kararl›l›¤›nda
olmal›d›r. Dünyadaki de¤iflimleri kendi flehrinde
uygulayabilmeli, flehrin dayatmalar›ndan çok gündemi
kendisi oluflturabilmelidir.
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“Ümit fiehri” sunulmayan hizmetlerin halk ile
buluflturuldu¤u yerdir. Ümit fiehri hayallerin gerçe¤e
dönüfltürüldü¤ü yerdir.  fiehrin halk›n›n ufuk çizgisini
yakalayabilmesi için, yar›nlar›nda güvenli ad›mlar atabilmesi
için çaba harcanan yerdir.  Çal›flmak ahde vefa demektir.
Hizmet etmek, flehrin insanlar›n›n yüzünü güldürmek
demektir.

Ümit flehrinde hayat de¤iflimle güzelleflmelidir. Gelecek
nesiller gurur duyarak yaflamal›d›r.

Ümit flehri,   caddeleri, sokaklar›, camileri, çeflmeleri,
a¤açlar›, sahili ve insan›yla bir tarih ve kültür flehridir.
Kültürel miras› korumak ve gelece¤e tafl›mak öncelikli
vazifeniz ve hedefiniz olmal›d›r.

Bu bilinçle yola ç›k›lmal›d›r. Yollar›n afl›lmayaca¤›n›
zannedenlere ra¤men… Yola ç›kanlar Ümit flehrinin
caddelerinde, sokaklar›nda, okullar›nda, kültür
merkezlerinde ve her köflesinde halkla iç içe olmak idealinde
olmal›d›r. Ümit flehrine yeni projelerle tarihi ve kültürel

ümit şehri
nasıl yönetilmeli?
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bir doku kazand›rmak için, sorunlar›n içinde bo¤ulmadan
çözümler sunmak için insanlar›n gönlüne misafir olmal›s›n›z
…

Ümit flehrinin gelece¤i ümit flehrinde yaflayanlard›r.
fiehre hayat veren onlard›r. fiehrin kimli¤ini oluflturan
onlarla  at›lacak her ad›m sizleri baflar›ya götürecek. Yaln›z
olmad›klar›n› bilerek hayallerini kucaklamal›s›n›z.
Kiflisellikten öte birlikte hareket etmek, birli¤inizden güç
almak hedefiniz olmal›d›r. Bildiklerimizi paylaflmak,
paylafl›rken ço¤almak büyük bir erdemdir.

Bugünden bafllayarak gelece¤i imar ederken yan›n›zda
akl›n›z daima olsun…  Sevginizin enginli¤inde rahat nefes
ald›¤›n›z› bilerek, sert rüzgarlarda savrulmadan yol
alabilece¤inize inan›n. Bu inanç ve ruh size cesaret verir.
 Ufkun ötesine ulaflan hayallerinizi flekillendirmek için
kurdu¤unuz gönül köprülerinden geçmeniz için müsaade
isteyin.

‹nsana ve hizmete kendini adam›fl sorumlu yöneticiler
olmaya söz verin.

De¤iflime, dönüflüme, yeni bir heyecana do¤ru yol
al›rken uzatt›¤›n›z elinizden tutmalar›n› isteyin..

Ümit flehrini kalk›nd›rmak ad›na, yaflam kalitesini
art›rmak ad›na, hayallerinizi çald›rmamak ad›na sizinle
yürümeye haz›r olduklar›n› hissedin…
Haz›rsan›z e¤er…

Bu iflin nas›l olaca¤›ndan söz edelim.

Öncelikle kanunlar›n size vermifl oldu¤u sorumluluklar›
yerine getirmek… Sonras›nda da tarihi ve toplumsal
tecrübelerden, al›flkanl›klardan, geleneklerden do¤an
sorumluluklar› hayata geçirmek…
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Gelece¤i planlayarak sorumluluklar›n›z› hayata
geçirmekle ifle bafllanmal›d›r.   Ümit fiehri’nin sakinleri
flehrin yönetiminde de söz sahibi olmal›d›r. Kurulacak olan
kent konseyinde bütün sivil toplum kurulufllar›ndan,
muhtarlardan ve di¤er flehirlerden üyeler al›nmal›d›r. Bütün
kararlar Ümit fiehri’nin belediye meclisinde görüflülerek
karara ba¤lanmal›d›r. Ümit fiehri’nin huzurunu art›rmak,
ekonomik ve ticari hayat› canland›rmak için flehir halk›yla
el ele verilmelidir.

Geleneksel sorumluluklar›n›z› hayata geçirmek için ise,
 Ümit fiehri’nin yöneticileri güvenilir, liyakat ve ehliyet
sahibi kimselerden oluflmal›d›r. Proje üreten, katma de¤er
sunan, insiyatif kullanabilen, entellektüel birikim sahibi
bürokrat ve dan›flmanlardan oluflan, bilgiye dayal› bir
yönetim kurulmal›d›r.

Modern yönetim tekniklerinden yararlanmal›, Ümit
fiehri’nin yönetiminde baflar›, kat›l›mc›l›k ve fleffafl›k
sa¤lanmal›, toplam kalite yönetimi, performans yönetimi,
stratejik planlama, yerel kalk›nma gibi araçlar her zaman
dikkate al›nmal›d›r.

Ümit fiehri’nin yönetimine talip olan sizler bu iflin bir
ekip ifli oldu¤u inanmal›s›n›z. Adaletten ödün
vermeyece¤inizden emin olmad›r ümit flehrinin yaflayanlar›.
Kay›rmac›l›¤› ve liyakatsizli¤i dikkate almayaca¤›n›zdan,
baflar›y› ödüllendirece¤inizden, flehre yeni bir heyecan
gelece¤inden de flüphesi  olmas›n kimsenin…

Sizler yar›nlar›n ve Ümit fiehri’nin emanetçilerisiniz.
Bugünü kurtarmak derdinde olmad›¤›n›z›, yar›nlar›n mimar›
olmaya gönül verdi¤inizi bi l inmesini isteyin…
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Ümit fiehri,  gecenin kandilleri tükense de sizlerle
ayd›nlanan flehir… Ümit fiehri, yar›m kalm›fl duygular›n›z›n
tamamland›¤› flehir… fiehrin her semtine, her soka¤›na,
her caddesine vefa borcunun ödenmek istendi¤i yerdir
Ümit fiehri…

Ümit fiehri bugünlerinde el ele yürüdü¤ünüz, yar›nlar›nda
omuz omuza vermek istedi¤iniz aflk›n›z›n flehri… Kültürünü
halk›yla yaflatan, flehrin ruhunu iliklerinde hissetti¤iniz,
yüre¤ine dokundu¤unuzda sevgisinden yand›¤›n›z bir güzel
flehirdir Ümit fiehri…

Tarihin, edebiyat›n, sanat›n yaflam›n›za açt›¤› pencereleri
aralamak istedi¤iniz flehirdir Ümit fiehri…

Ümit fiehri de¤iflimi önce ruhlar›n›zda hissedece¤iniz
mekan›n ad› olmal›.  Soluklanmak istedi¤inizde flehrin kültür
merkezlerinde rahat bir nefes almal›s›n›z… Bir flairin
dizelerinde ruhunuzun kanatlan›fl›na flahit olmal›s›n›z. Bir
alimin sohbetinden pay›n›za düfleni almal›s›n›z. Bir ressam›n
çizgilerinde kendinize ait bir fleyler bulmal›s›n›z. Ümitlerinizi

neden
ümit şehri?
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çald›rmamak ad›na, hayallerinizin peflinden koflmal›s›n›z.

Ümit fiehri’ni anlamak için önce yaflamal›s›n›z. Yaflarken
yaflatmal›s›n›z. Hayat› ve flehri anlaml› k›lan sizlersiniz.
Ümit flehri ümidinizin yeflerece¤i flehirdir. Hayat›n anlams›z
kavgalar›na son verece¤iniz, huzuru ve sessizli¤i
dinleyece¤iniz flehir…

Ümit fiehri kültür dünyan›z›n ayd›nland›¤› flehir olmal›…
Yaflad›¤›n›z mekan, duygular›n›z› ve düflüncelerinizi size
yans›tmal›… Ümit etti¤iniz fleylere bir kap› daha aralanmal›…

Genç nesiller yar›n›n miras›na sahip ç›kmal›…
Kalabal›klar içinde gençler kaybolmamal›… Mekan› gençler
için yaflan›l›r k›lmal›… Zaman›n gençlerin ellerinden kay›p
g i tmes ine i z in  vermeden en güze l  flek i lde
de¤erlendirmelerine yard›mc› olunmal›…

Genç k›zlar›m›z, annelerimiz hayat kavgas›nda yok
olmamal›… Kendilerini ifade edebilsinler diye ifl imkanlar›
bulunmal›, sosyal hayat›n içinde onlar da yer almal›… Ümit
fiehri her yönüyle onlar› kuflatmal›, yaln›zl›klar› ortadan
kalks›n diye yaflam›n zevklerini onlara da tan›tmal›…

Yüre¤imizdeki engelleri fark etmek için, Ümit fiehri
herkesin ümit ettiklerini karfl›s›na ç›karmal›… Engelli ve
özürlü olanlar› sosyal hayat›n içine dahil etmeli, kültürel
faaliyetlerden yararlanmalar›na destek olmal›… Hayal
ettikleri yaflama onlar› yaklaflt›rmal›, yiten duygular›n› onlara
yeniden kazand›rmal›…
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Esnaf›n derdiyle dertlenmeli, yoruldu¤u yerde onlar›
tutup kald›rmal›… Onlardan destek alarak, onlara yön
vererek ifllerinde en iyi olmalar› için katk› sa¤lamal›…
Birlikte olman›n güçlerine güç kataca¤›n› yeniden
söylemeli…

Ümit fiehri’nin tarihi dokusuna sahip ç›kmal›… Ümit 
fiehri’nin halk›yla rahat nefes al›nacak mekanlar› gün yüzüne
ç›karmal›… Güzellikleri yaflatmak için yorulmamal›… Ümit
fiehri, ümidimiz olmal›, ümidiniz olmal›… Ümit fiehri,
yaflam›n›za aç›lan en ayd›nl›k pencere olmal›…
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Bir yaflam tarz› olan demokrasi asr›m›z›n olmazsa olmaz
flart›d›r. Bafll› bafl›na bir kültür ifli olan demokrasi kendi
d›fl›ndakilere tahammül etme bilincidir.  Demokrasi halk›n
özgürlü¤üne sayg› duymakt›r. Halka hayat hakk› vermektir.
Halka ra¤men de¤il halk için hareket etmektir.

Ümit fiehri’nde siyasi kalk›nma projesi ile yerel yönetimle
ilgili kararlar›n al›nmas› ve uygulanmas›nda halk›n kat›l›m
mekanizmas› güçlendirilmeli, demokratik kültürün
gelifltirilmesine katk› sa¤lanmal›d›r.

Ümit fiehri’nde flehrin vizyonunu ve hemflerilik bilincini
gelifltirerek, halk›n hak ve hukukunu  korumak öncelik
olmal›d›r. Sürekli kalk›nan, çevreye duyarl›, sosyal
yard›mlaflma ve dayan›flmay› önemseyen, hesap sormaktan
ve hesap vermekten kaç›nmayan bir belediye olmak için
çaba harcanmal›d›r.

Sa¤l›k, e¤itim, spor, çevre, kütüphane, park, trafik ve
kültür hizmetleriyle yafll›lar›n, kad›nlar›n çocuklar›n, özürlülerin,
yoksullar›n ve düflkünlerin her zaman yanlar›nda olunmal›d›r...

Hizmetlerdeki etkinlik ve verimlili¤i art›rmak amac›yla
gönüllü kiflilerin kat›l›m› da sizleri güçlendirecektir.

Ümit fiehri’nde Kent Konseyi

Herkes ikamet etti¤i flehrin hemflerisidir. Hemflerilerin,
Ümit fiehri’nin Belediyesi’nin karar ve hizmetlerine kat›lma,
belediye faaliyetleri hakk›nda bilgilenme ve belediye
idaresinin yard›mlar›ndan yararlanma haklar› vard›r.

ümit şehri’nde
siyasi (demokratik)

kalkınma
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Ümit fiehri’nde vizyonun ve hemflericilik bilincinin
gelifltirilmesine çal›fl›lacak ve kent konseyi oluflturulacakt›r.
Kent konseyi, Ümit fiehri’nde yaflayanlar›n, Belediye Meclis
üyelerinin, kentin kamu kurum ve kurulufl temsilcilerinin,
mahalle muhtarlar›n›n, dernek ve oda yetkililerinin, kentteki
siyasi parti temsilcilerinin, toplumun kanaat önderlerinin
kat›l›m›yla yap›lmal›.

Sivil toplum kurulufllar›n›n önemi ülkemizde ve dünyada
gün geçtikçe artmaktad›r. Bu kurulufllar kentin sorunlar›
ve çözüm noktalar› hakk›nda önerilerini ortaya
koyacaklard›r. Fikir birli¤i oluflturulmak suretiyle kentin
gelece¤i el birli¤i ile infla edilmeli.

Ümit fiehri’nde Gençlik Meclisi

Ümit fiehri yar›nlar›na zaman ay›rmal›, onlar›n fikirlerine
önem vermeli, ideallerini hayata geçirme konusunda onlara
destek olmal›d›r. Ümit fiehri’nde kurulacak olan gençlik
meclisi ile genç nüfusun yeteneklerini sergileyecekleri
ortamlar haz›rlanmal›d›r. Gençli¤in elinde bulundurdu¤u
dinamik potansiyeli do¤ru bir flekilde kullanabilmesine
imkan verilmelidir.

Gençlik meclisi Ümit fiehri’nin gençlerinin sözcüsü
olmal›d›r. Gençlerin isteklerini göz ard› etmemeli,
demokratik yap›lanmalarda onlar› desteklemeli, ça¤a uygun
geliflmelerde yanlar›nda yer alarak bir meclis
oluflturulmal›d›r. Gençlerin karfl›laflt›klar› sorunlar›n
çözümüne katk›da bulunmak ve  alternatif çözümler
üretmek  meclisin görevleri aras›nda olmal›d›r. Gençler
gelenekten beslenip, gelece¤i kurgulamal›, kayg›lar›n› dile
getirip, kararl›l›klar›n› ortaya koymal›d›rlar. “Gençlik Meclisi”
sözün bafllad›¤› yer olmal›d›r.

‹lçede yaflayan gençleri her türlü kötü al›flkanl›klardan
kurtarmaya yönelik çal›flmalar›n yap›laca¤› bu mecliste
ifladamlar›, sanatç›lar, toplumun önde gelen ayd›n ve
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yazarlar› bir araya getirilmelidir. Gelece¤in imar› olan
gençlerle birlikte yap›lacak bu meclis herkesin fikrine aç›k
olmal›d›r.

Gençlik Meclisi “15-25 yafl aras›nda dil, din, ›rk, kültür,
s›n›f, cinsiyet ve e¤itim fark› gözetmeksizin Ümit fiehri’nde
yaflayan tüm gençleri kapsamal›d›r.

Ümit fiehri’nde Kad›n Meclisi

Ümit fiehri’nde din, dil, ›rk, kültür, s›n›f, e¤itim ve
düflünce fark› gözetmeksizin tüm kad›nlar›n yönetimde
daha aktif rol almalar› sa¤lanmal›d›r.

Kad›nlar›n toplum içinde hak ettikleri yerde olmalar›na
destek olmak sizin en önemli göreviniz olmal›d›r. ‹fl, siyaset,
kültür, sanat alanlar›nda kad›n›n da söz sahibi olmas›n›
sa¤lamak zorunda oldu¤unuzu unutmay›n. Kad›nlar›n
sorunlar› ve sorumluluklar› konusunda bilinçlenmesi,
politikalar oluflturmas›, kentsel yaflama kat›lma ve kente
ait olma duygular›n›n gelifltirilmesi için Kad›n Meclisleri
hayata geçirilmelidir.

Kad›n Meclisleri ile kad›nlar ihtiyaç ve sorunlar›ndan
yola ç›karak taleplerini belirleme,  sorunlara çözüm bulma,
 projeler üretme ve projelerini yetkili birimlere ulaflt›rma
f›rsat› bulmal›d›r.

Kad›nlar cinsiyet ayr›mc›l›¤›na dayal› e¤itim, hukuk,
sa¤l›k, ekonomik, siyasal, kültürel ve toplumsal alanlarda
mücadele ederek kendilerini ifade etme özgürlü¤üne
kavuflturulmal›d›r.

Kad›n Meclisleri, kad›nlarla ilgili sosyal hizmet kurumlar›,
vak›flar, dernekler, mahalle birlikleri, sivil toplum kurulufllar›,
sendika, meslek odalar›, baro temsilcileri, kad›n
kooperatifleri temsilcileri, seçilmifl kad›n yerel yönetim
temsilcileri, ifl dünyas› temsilcileri, akademisyenler ve
gönüllü kad›n kat›l ›mc›lardan oluflturulmal›d›r.
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Ümit fiehri’ne Kaliteli Hizmet

Ümit fiehri’nde halka daha iyi hizmet sunabilmek için
iyi yetiflmifl nitelikli personele ihtiyaç vard›r. Mevcut
personele hizmet içi e¤itim verilerek iflleriyle ilgili
oluflabilecek aksakl›klar›n ve hatalar›n önüne geçilmelidir.

Her yönüyle yetiflmifl personelin istihdam edildi¤i
belediyelerde daha medeni ve üstün nitelikli çal›flmalar›n
yap›ld›¤› bilinen bir gerçektir. Hizmet içi e¤itimlerle plan,
program, çal›flma disiplini ve sa¤l›kl› bir koordinasyon
oluflturulmal›d›r.

Ümit fiehri’nin Belediyesi çal›flanlar› ile vard›r. Baflar›
bir kiflinin de¤il, bütün çal›flanlar›nd›r. Plan ve programlar
uygulay›p denetlenmeli, aksamalara an›nda olumlu flekilde
müdahale edilmeli, nitelikli bir ekiple kal›c› bir baflar›
yakalanmal›d›r.



Ümit fiehri’nin ekonomisini gelifltirilmek amac›yla
planlama, teflvik ve organizasyonlar yap›lmal›, istihdam
art›fl›na yönelik e¤itim çal›flmalar› yürütülmelidir. Ümit
fiehri’nin ticaret ve istihdam sahalar›n› gelifltirmek,
ekonominin de geliflimi sa¤lanmal›d›r.

Ümit fiehri’nin sakinlerine ümit olacak, yaflamlar›n›
kolaylaflt›racak seçenekler sunmak flehrin dinamik kalmas›na
katk› sa¤layacakt›r.

Ümit fiehri’nin ekonomik aç›dan kalk›nmas›n› sa¤lamak
için birtak›m çal›flmalar›n yap›lmas› gerekmektedir.

Bu çal›flmalardan baz›lar›

• Kent vizyonunun belirlenmesi,
• Kent stratejik plan›n›n haz›rlanmas›,
• Kent ekonomisinin gelifltiri lmesinin teflviki,
• Üniversitelerle iflbirli¤i yap›lmas›
• ‹stihdam (Organizasyon) sa¤lanmas›
• Vizyon yat›r›mlar›n›n gerçeklefltirilmesi
• Mesleki e¤itim alanlar›nda çal›flmalar yap›lmas›

Ümit fiehri’nin Belediyesi, ekonomi ve ticaretin
gelifltirilmesini sa¤lamak amac›yla  hizmetlerini en iyi flekilde
yapmal› ve yapt›rmal›d›r.

ümit şehri’nde
ekonomik
kalkınma
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Ümit fiehri Kariyer Merkezi

Ümit fiehri’nin en acil sorunlardan birisi gençlerin
istihdam›d›r.  Gençler yar›nlar›n ›fl›¤›d›r. Hayallerinizi
gerçeklefltirmeye aday olan umutlar›n›zd›r.  Gençlerle yol
almak, önünüzdeki engelleri gençlerle aflmak idealinde
olmal›s›n›z. Ümit fiehri’nin kalk›nmas› ve büyümesi için
strateji etraf›nda bütünleflmifl uzun vadeli bir çal›flma
gerekmektedir. Gençler ise bu çal›flman›n merkezindedir.

Ümit fiehri’nin nüfusu, potansiyel gücü harekete
geçirecek temel etkendir. Nüfusun niteli¤ini potansiyel
gücün karakteri belirler. Do¤ru bir strateji ile nüfus
flekillenirse büyük dönüflümlerin itici gücü olacakt›r. Gençler
için oluflturulacak istihdam sahas› ile uzun vadeli ekonomik
istikrar ve büyüme sa¤lanmal›d›r. Gençler gelecek
kayg›s›ndan uzaklaflarak, yar›nlar›n› kurtarman›n sevinciyle
ifllerine sahip ç›kmal›d›r.

Ümit fiehri Kariyer Merkezi ifl ve iflçinin klasik buluflma
biçimlerine e¤itim fonksiyonunun eklenmesiyle oluflturulmufl
yerel bir projedir. Bu proje sadece iflsizlerin ifl imkânlar›ndan
haberdar olmas›n› de¤il, ayn› zamanda iflsizli¤in “kalitesi”
üzerinde de etkin bir politika üretilmesini ve uygulanmas›n›
kapsar.

Ümit fiehri Kariyer Merkezi,  iflsizli¤e yerel çözüm
üreterek istihdam› sa¤lamak, mesleki ve teknik e¤itimler
ile nitelikli iflgücü yetiflmesine katk› sunmak amac›yla Ümit
fiehri’nin Belediyesi taraf›ndan oluflturulacak sosyal bir
projedir.

‹flverenlerin talepleri do¤rultusunda; ifl ve iflçi bulmaya
yönelik arac›l›k hizmetini etkin bir flekilde sunmak, iflgücünün
istihdam edilebilirli¤ini art›rmak, mesleki e¤itimler
düzenlemek, kurumlar aras› sinerji oluflturmak suretiyle
istihdam odakl› projeler gelifltirilmelidir.

‹flsizli¤e yerel çözümler üretmek amac›yla kurulacak
olan Ümit fiehri Kariyer Merkezi; ifl isteyenlerin ve
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iflverenlerin taleplerini kay›t alt›na almal›d›r. ‹fl arayan
vatandafllar vas›flar›na, bilgi ve yeteneklerine uygun ifllere
yönlendirilmelidir.

Mesleki e¤itimler düzenlenerek vas›fs›z iflgücü nitelikli
çal›flanlara dönüfltürülmelidir. Ümit fiehri Kariyer
Merkezi’nin temel fonksiyonu olan istihdam oluflturman›n
yan› s›ra; kamu kurumlar›, sivil toplum kurulufllar›, akademik
çevreler ve e¤itim kurumlar›yla iflbirli¤i yap›lmal› ve çözüm
önerileri al›nmal›d›r. Sempozyum, fuar gibi etkinliklerle
istihdam üzerine çal›flma yapan tüm kitleler buluflturularak
sinerji oluflturulmal›d›r.

Kariyer Merkezimiz nitelikli iflgücü oluflturmak
maksad›yla meslek edindirme kurslar› da düzenlemelidir.

‹stihdam edilmek üzere ifl arayan ve ifle yerlefltirilen
vatandafllar›m›z›n bilgileri merkezimizde yap›lacak kay›t
ifllemi ile veritaban›nda toplanmal›d›r. Ayn› flekilde personel
istihdam etmek isteyen iflletmelerin de veritabanlar›n›n
kayd› yap›lmal›d›r. Herhangi bir ifl al›m› talebinde
bulunuldu¤unda efllefltirmenin ard›ndan personel ifle
yerlefltirilmelidir. Çevrede bulunan firmalar ile istihdam
çal›flmalar›n›n güncellenmesi yap›lmal›d›r.

Ümit fiehri Kariyer Merkezi,  yar›nlar›n mutlu ve huzurlu
yaflamas›n› sa¤lamak amac›yla emin ad›mlar atarken gücünü
flehrinin halk›ndan almal›d›r.

Ümit fiehri’nde Geri Dönüflüm

“Ümit fiehri Geri Dönüflüm Projesi” ile do¤al kaynaklar›n
en verimli flekilde kullan›lmas› sa¤lanmal›, kat› at›klar en
iyi flekilde yönetilmelidir.

Ümit fiehri’nin Belediyesi’nin  “Her  at›k çöp de¤ildir”
fikrinden yola ç›karak bafllatt›¤› “Geri Dönüflüm” projesi
ile sokaklardan toplanan kat› ve organik çöpler, son
teknoloji ile donat›lan tesislerde ifllenerek yeniden tüketime
kazand›r›lmal›d›r.

Bilinçsiz olarak ço¤u zaman gelifli güzel at›lan ambalaj
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ve di¤er ayr›flt›r›labilir at›klar›n ekonomideki rolü büyüktür.
Tabii kaynaklardan uzun vadede ve maksimum bir flekilde
faydalanabilmek için at›k israf›na son verilmeli, kâ¤›t, demir,
ifllenmifl ya¤ gibi at›klar geri dönüflüme bu proje ile
kazand›r›lmal›d›r.

Demir, çelik, bak›r, kurflun, ka¤›t, plastik, kauçuk, cam
gibi maddelerin geri kazan›lmas› ve tekrar kullan›lmas› ile
tabii kaynaklar›m›z›n tükenmesinin önüne geçilmelidir. Kat›
at›k miktar›ndaki azalma ile çevre kirlili¤inin de önemli
ölçüde azalaca¤› düflünülmelidir.

Geri dönüflüm projesi ile bütün mahallelerimizde çöp
toplama ifli en aza indirilmeli, temizli¤e harcanan para
azalt›lmal›, halk bilinçlendirilerek  çevre kirlili¤ine duyarl›
hale getirilmelidir. Daha sa¤l›kl› nesilleri yetifltirmek ad›na,
temiz bir çevre ile güne merhaba demek ad›na Ümit fiehri
Geri Dönüflüm Projesi ile kazanan yine Ümit fiehri’nin
sakinleri olacakt›r.

Ümit fiehri’nde temizlik ifllerinin en aza indirilmesiyle
her y›l harcanan milyonlarca lira, belediyenin kasas›nda
kalacakt›r. Bu sayede ilçeye park alanlar›, spor kompleksleri
ve yeflil alanlar yap›lmal›, milli servetin çöpe gitmesi
önlenmelidir.

Ümit fiehri’nde Hal› Kursu

Ümit fiehri’nde bayanlar hayallerini nak›fllarla
süsleyebilirler. Sevinçlerini, hüzünlerini, ümitlerini ilmek
ilmek dokuyabilirler. Renkler dile gelsin konuflsunlar,
desenler onlar›n hallerini anlats›nlar. Her ilmek bir kelime
f›s›ldas›n kulaklar›na, her ilmek dertlerinden birini kald›rs›n.

Bu amaçla Ümit fiehri’nde ücretsiz hal› kursu açmay›
planlay›n.

Ücretsiz hal› kursuyla bayanlar bir yandan e¤itim al›rken
bir yandan da sosyal hayata kazand›r›lmal›d›r.

On befl yafl›ndan büyük, devletten herhangi bir maafl
almayan, sigortas›z, genç k›z ve ev han›mlar›na yönelik olan
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kurs için mülakatlar yap›lmal›d›r. ‹fl-Kur ile bu proje üzerinde
çal›fl›larak proje hayata geçirilmelidir.

Kursa kat›lmaya hak kazananlar›n meslek sahibi
olabilmelerine öncelik verilmelidir. Dört ay sürecek ilk
kursun ard›ndan talep do¤rultusunda e¤itim süreci devam
ettirilebilir.

‹lk etapta on tezgah haz›r olmal›, bir tezgahta iki kursiyer
e¤itim alabilmelidir. Dolay›s›yla ilk kursta yirmi kiflinin
kat›l›m› sa¤lanabilir. ‹leriki aflamalarda hal› teflhir ve sat›fl
merkezi de aç›labilir.  Bayanlar hem zamanlar›n› güzelce
de¤erlendirmeli hem de istihdam edilme imkan› bulabilirler.

Ümit fiehri’nde  Engelliler ‹çin Gönüllü
Arama Kurtarma

Engellilerin hayat›n› kolaylaflt›rmayarak ve onlara
yard›mc› olmayarak as›l engellilerin onlar› görmeyen gözler
oldu¤unu bilerek yola ç›k›n… Onlar›n ‹htiyaçlar›n›
görmezden gelmeyin. Sosyal hayatlar› için elinizden geleni
muhakkak yap›n... Engellerine bir engel de siz koymay›n.
Engellerini kald›rmak yerine hayatlar›n› biraz daha
zorlaflt›rmay›n…

Ümit fiehri’nde “Engelliler ‹çin Gönüllü Arama Kurtarma
Ekibi Projesi” ile gönüllü ailelerden  bir ekiple, ola¤anüstü
durumlarda (afet, yang›n, sel, deprem) engellileri kurtarmak
için haz›rl›kl› olunmas› amaçlanm›flt›r. Gönüllülere ilk yard›m
bilgisi aktar›l›rken, engellilere yönelik afet bilinci konusunda
da fark›ndal›k oluflturulmal›d›r.
 “Temel Arama Kurtarma E¤itimleri” ile gönüllü arama
kurtarma ekibi oluflturularak uygulama kapasiteleri
art›r›lmal›d›r. Bu konuda gerekirse engelli ailelerinden
destek de al›nmal›d›r. Engellilerin yaflamda karfl›laflt›klar›
zorluklar›n neler oldu¤u tespit edilerek bu eksiklikler
giderilmelidir. Sosyal aç›dan toplumda birlik sa¤lanmal›,
empati yapma imkan› bulunmal›d›r.
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Sosyal d›fllanmaya maruz kalan engelli ve özürlü gruplar›n
ekonomik ve sosyal hayatta yer almalar›na engel olan
faktörlerin ortadan kald›r›lmalar› için projeler gelifltirilmeli,
 engelli ve özürlü gruplar›n hayat seviyeleri toplumda iyi
bir düzeye getirilerek,  toplumla bütünleflmeleri
sa¤lanmal›d›r.

Ümit fiehri’nde Kad›na Yönelik Koruyucu
Hukuk Modeli

Kad›nlar ekonomik ihtiyaçlardan, sosyal haklardan
yoksun b›rak›lan, unutulan, yeterince de¤er verilmeyen
hayat›n parçalar›d›r.  fiiddetle karfl› karfl›ya kald›klar›nda,
savunmas›z olduklar›nda, ac›lar›n› sineye çekmek
durumundayken yan›nda olamad›klar›n›zd›r.  E¤itim hakk›n›
çok görülen, erken yaflta hayat›n içine itilen, unutulan
kad›nlar›n elinden tutun.. Yaflam›n içinde onlar› daha fazla
yaln›z b›rakmaya gönül raz› olamaz...

Her türlü ayr›mc›l›¤a, fliddete, cinsel istismar, namus
ve töre cinayetlerine maruz kalm›fl veya kalma potansiyeli
olan kad›nlar›n yan›nda olmak için çal›flmalar yapmaya
karar verin.. Kad›nlar›n yasal haklar›n›n iflleyifline iliflkin
bilinç düzeyini art›rmak, kamuoyunda hassasiyet ortaya
koymak, kamu kurum ve kurulufllar›n›n ve yerel idarelerin
kad›na yönelik uygulamalar›nda yönetimsel kapasite
oluflturmak en büyük amaç olmal›d›r.  Umudumuz kad›nlar›n
toplum içinde hak ett i¤ i  yerleri a lmalar›d›r .

Ümit fiehri’nde  Ruhsat ve Denetim

Ümit fiehri ayr›mc›l›¤›n ortadan kalkt›¤› bir yer olmal›d›r”
idealiyle ç›k›n  yola... Herkese eflit mesafede duran, hakl›y›
haks›zdan ay›rt eden, baflkas›n›n hakk›n›n önüne geçilmeyen
bir hayat için her fley olmal›d›r…  Bu amaçla Ümit fiehri’nde
bulunan tüm iflyerlerinin ruhsat aç›s›ndan denetlenmesi
ve güncellenmesi sa¤lanmal›d›r. Öncelik her zaman
tüketiciye ait olmal›d›r. Tüketicinin korunmas› amac› ile



Ümidimiz

Şehrimiz
Güzel olur!

varsa

34

bütün iflyerlerine denetim gerçeklefltirilmelidir. Bu
denetimler sonucunda g›da sat›fl› yapan iflyerlerinde tarihi
geçmifl ürün tespitinde ciddi say›da azalmalar görülecektir.
 Halk›n sa¤l›¤›n› tehlikeye atan her türlü yap›lanman›n
önüne geçilmelidir.

Ümit fiehri’nin halk›n›n sa¤l›¤› ve esenli¤i için denetimlerin
titizlikle sürdürülmesi sa¤lanmal›d›r.

Semt pazarlar› yeniden düzenlenmeli,  belge d›fl›
kullan›lan tüm tahtalar kald›r›lmal›d›r. Ayr›ca bal›kç› tezgahlar›
modernize edilmelidir. Yeni pazar yerleri yönetmeli¤ine
uygun olarak gerekli düzenlemeler ve 4207 say›l› yasa
gere¤i denetimler yap›lmal›d›r.

Ümit fiehri’nde ‹nsan Kaynaklar›

“Ümit fiehri’nde ‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim Faaliyetleri”
ile flehrin gelece¤i olan kurum ve kurulufllarla gerekli ifl
birli¤i sa¤lanmal›, istihdama yönelik çal›flmalara katk›da
bulunulmal›d›r. Nitelikli iflgücü ihtiyac›n›n karfl›lanmas› için
gerekli çal›flmalar yap›lmal›d›r.

Ümit fiehri’nde ‹nsan Kaynaklar› ve E¤itim Faaliyetleri
ile Ümit fiehri’nin Belediyesi’nin stratejik plan ve performans
program›n›n haz›rlanmas›n› koordine edilmelidir.
Sonuçlar›n›n konsolide edilmesi çal›flmalar› yürütülmelidir.

Ümit fiehri’nin Belediyesi’nin Baflkanl›¤›’nda çal›flmakta
olan görevli personelin günün koflullar›na uygun olarak
yetifltirilmesi sa¤lanmal›d›r. Görevlerinin gerektirdi¤i mesleki
bilgi ile iletiflim becerilerini kazanmalar›na yard›mc›
olunmal›d›r. Etkinlik ve tutumluluk bilinci ile yetifltirilerek
verimlilikleri art›r›lmal›d›r. ‹leriki görevlere haz›rlanmalar›n›
sa¤lamak için e¤itim seminerleri düzenlenmelidir.

‹nsan kaynaklar›n›n gelifltirilmesi hedefine yönelik olarak;
verimlili¤i yükseltmek, performans› art›rmak, ifl kazalar›n›,
 iflten kaynaklanan flikâyetleri ve hatalar› azaltmak, kuruma
dinamizm kazand›rmak, kifliler ve birimler aras› iletiflime
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katk›da bulunmak amac›yla e¤itim ihtiyaç analizi yap›larak,
tespit edilen konularda hizmet içi e¤itimler verilmelidir.

Ümit fiehri’nin Belediyesi’nin üretmifl oldu¤u hizmetlerin
kalitesinin ve vatandafllar›n bu hizmetlerden duydu¤u
memnuniyetin art›r›lmas› için ifl analizlerinin yap›lmas›, ifl
ak›fl diyagramlar›n›n kurum hiyerarflisi gözetilerek
oluflturulmas›na çal›fl›lmal›d›r. Personel durum anketini
kapsayan “Süreç ‹y i leflt irme Çal ›flmalar ›”n ›n
gerçeklefltirilmesiyle çal›flan personelin verimlili¤i
de¤erlendirilmelidir.

Bu çerçevede birim kalite temsilcileri ile toplant›lar
yap›larak, aksayan yönlerin tespit edilmesine ve
iyilefltirilmesine yönelik de¤erlendirilmeler yap›lmal›d›r.

Ümit fiehri’nde Mali Hizmetler

Ümit fiehri ’nde yaflayan vatandafllar s iz in
vatandafllar›n›zd›r. ‹çinizden birileridir. Onlar›n ihtiyaçlar›
sizn ihtiyaçlar›n›zd›r. Onlar›n hayat›n› kolaylaflt›rmak,
sorumluluklar›n› hat›rlatmak en önemli vazifeniz olmal›d›r.

Ümit fiehri vatandafllar›n›n sicil numaralar›na vatandafll›k
numaras›n›n eklenmesiyle ifllemlerinin daha da
basitlefltirilmesi sa¤lanmal›d›r.

Yoklama ekipleri kurularak daha önceki y›llarda yap›lm›fl
mali tespitlerin güncel tutulmas›na çal›fl›lmal›d›r.

Ümit fiehri’nin Belediyesi’nde kay›tl› olan numarataj
bilgileri ile mükelleflerin beyan bilgileri karfl›laflt›r›larak,
kay›p ve kaçak olanlar›n taramas› yap›lmal›d›r. Numarataj
ile karfl›laflt›r›lan beyan bilgilerinin ada, parsel baz›nda Tapu
Sicil Müdürlü¤ü’ndeki kay›tlarla uyumlu olup olmad›¤›
karfl›laflt›r›lmal›d›r.

‹fl yeri Çevre Temizlik Vergileri’nin yerinde tespiti ve
beyanlar›n do¤rulu¤u (Bofl iflyerlerinin tespiti) yap›lmal›d›r.

Emlak Vergisi'nde kullan›m flekillerinin tespiti, (‹flyeri,
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mesken) muafiyetlerin do¤rulu¤unun taramas› (Emeklilik,
özürlü, hiç geliri olmayan) ile suistimallerin önüne
geçilmelidir.

Ümit fiehri’nde  Kardefl fiehir

Ümit fiehri’nin Belediyesi sadece kendi bölgesinde
hizmet vermekle s›n›rl› kalmamal›d›r. “Ümit fiehri’nde
Kardefl fiehir Uygulamalar›” ile ulusal ve uluslararas› kurum
ve kurulufllarla mevcut iliflkiler gelifltirilmelidir.

Yurtiçi ve yurtd›fl›ndaki belediyelerle iyi niyet ve iflbirli¤i
protokolleri imzalanmal›, ortak yap›lacak çal›flmalar koordine
edilmeli, kardefl flehir uygulamalar› gelifltirilerek birlikte
etkinlikler düzenlenmelidir.

Ulusal ve uluslararas› hibe deste¤i veren kurulufllara
proje teklifi gönderilerek Ümit fiehri’nin Belediyesi’ne fon
sa¤lanmal›d›r.

AB PROJELER‹ ‹NTERNET ADRESLER‹
Avrupa Birli¤i Genel Sekreterli¤i
www.abgs.gov.tr
Merkezi Finans ‹hale Birimi
www.cfcu.gov.tr
Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu
www.deltur.cec.eu.int
Ulusal Ajans AB E¤itim ve Gençlik programlar›
www.ua.gov.tr
AB yard›m ofisi
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid
Bölgesel geliflme sayfas›
www.dpt.gov.tr
AB resmi sitesi
http:/ec.europa.eu/index_en.hth
2007-2013 dönemi programlar›
http://ec.europe.eu/grants/index_en.htm
http://cordis.europe.eu-FP7
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www.2007-2013.eu
Çevre projeleri için bölgesel çevre merkezi
h t tp : / / ec . europa .eu /europea id / i ndex_en .h tm
http://ec.europa.eu/grants/introduction_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/work/projedures/implem
entation/practical_guide/index_en.htm)
http://ec.europa.eu./europeaid/work/procedures/imple
mentation/grants/annexes_standarddocuments/index_e
n.htm www.rec.org.tr
EC Çevre Gn. Müd. Sivil Koruma Mekanizmas›
http:/ /ec.europe.eu/environment/ index_en.htm
Halk sa¤l›¤› alan›nda Topluluk Eylemi
http://ec.europe.eu/health/index/_en.htm
ERASMUS Mundus
ht tp : / /ec .europe .eu /educat ion / index_en .html
E-devlet hizmetleri(IDABC)
http://ec.euope.eu/enterprise/index_htm
Darphane – çocuklar, Gençler ve Kad›nlara Karfl› fiiddetin
Önlenmesi
http://ec.europe.eu/justice_home/index_en.htm
E-içerik Program›
http://ec.europe.eu/information_society/index_en.htm
Tüketic i  Pol it ikas›  a lan›nda Topluluk Eylemi
ht tp : / /ec .europe .eu/consumers / index_en .htm

CIP, Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Program›
ht tp : / /ec .europe .eu /enterpr i se / index_en .htm
http://ec.europe.eu/information_society/index_en.htm
http://ec.europe.eu/energy/index_en.htm
7. çerçeve program›
h t t p : / / e c . e u r o p e . e u / r e s e a r c h / i n d e x _ e n . c f m
www.fp7.org.tr
Vatandafllar için Avrupa Program›
http: / /ec .europe.eu/culture/eac/ index_en.html
Progress- ‹stihdam,Sosyal Koruma, ‹çerme Çal›flma fiartlar›
http://ec.europe.eu/employment_social/index_en.html (
yak›nda kat›laca¤›z)
Kültür Program›
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ht tp : / /ec .europe .eu /educat ion / index_en .html
LLP Program›- Hayat Boyu Ö¤renim
http : / /ec .europe .eu /educat ion / index_en .html
www.ua.gov.tr
Gençlik
ht tp : / /ec .europe .eu /educat ion / index_en .html
LIFE (Çevre Mali Arac›)
http:/ /ec.europe.eu/environment/ index_en.htm
Avrupa Mesleki E¤itim Gelifltirme Merkezi
www.cedefob.europa.eu
Ak›ll› Enerji Yürütme Ajans›
http://europe.eu/agencies/executive_agencies/ieea/index
_en.html
www.elb.org
Avrupa E¤itim Vakf›
www.etf.europa.eu
Avrupa Çevre Ajans›
www.eea.europa.eu
EUROMED IV
www.euromedheritage.net
T.C Milli E¤itim Bakanl›¤›
www.meb.gov.tr
Baflbakanl›k Devlet Planlama Teflkilat› Müsteflarl›¤›
http://www.dpt.gov.tr
‹stanbul AB Bilgi Merkezi
http://www.abm-istanbul.org/tr/
EUROBA Yahoo Grup sayfas›
ht tp : / / as i a . groups .yahoo.com/group/EUROBA
AB ilanlar› için
http://www.ab-ilan.com

Çok Ortakl› Projelerde Ortak Arama Adresleri
Gençlik Programlar›
www.youthnetworks.eu
Gençlik programlar› Proje Bilgi taban›
www.ec.europe.euyouth/aot/heian.cfm
Efllefltirme Projeleri
http://www.twinnings.org
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Türkiye’den ortak arama adresi
http://www.tbb.gov.tr
Üye ve aday Ülkelerde Yerel Yönetim Birlikleri
http://www.ccre.org/docs/list_of_members_en.doc
Ortak Bulmak ‹çin Türkiye’deki Elçilik Adresleri
http://www.embassiesabroad.com/embassies-in/Turkey.cfm
Kardefl fiehir Projeleri ‹çin Avrupa Komisyonu Portal›
http://ec.europe.eu/towntwinning/index_en.html
Yerel Yönetimlerin Haz›rlayacaklar› Projelerde
Kullanabilecekleri Politika Dokümanlar› Adresleri
Bölgeler Komitesi
http://www.cor.europa.eu
AB Kentleri
http://www.eurocities.org
Avrupa Bölgeler Komitesi
http://www.a-e-r.org
Yerel ve Bölgesel Otoriter Kongresi
http://www.coe.int/T/Congress
Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi
http://www.ccre.org
www.rec.org.tr
AB D›fl›nda Yararlanabilecek Di¤er Fonlar
Japonya ‹flbirli¤i Ajans›
www.jica.go.jp/english
Hollanda ‹fl Gelifltirme Program›
http://www.evd.nl/business/index.asp
Hollanda Matra Program›
http://www.netherlandsembassy.ee/index.php?matra
Küresel F›rsatlar Fonu, ‹ngiltere
http://www.fco.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenM
arket/Xcelerate/ShowPage&cid=1059131211423
Dünya Bankas› Fonlar›
http://www.worldbank.org.tr
http://appltodm.org/Login.aspx

Kuveyt Kredi Hibe Fonu
http:/ /www.kuwait- fund.org/ index.php?lang=en
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Ümit fiehri’nde Ruhsatta Ak›ll› Sistem

Ümit fiehri’nde her fley halka hizmet için planlanmal›d›r.
Halk›n› zora koflmadan, iflini kolaylaflt›rman›n yollar›
aranmal›d›r.  Halk›n çal›flma mesaisini almadan bulundu¤u
yere hizmeti götürebilmenin yar›fl› içinde olunmal›d›r.
Halk›n huzuru, Ümit fiehri’nin Belediyesi’nin huzurudur.

Ümit fiehri’nin halk›n›n ruhsat baflvurusu s›ras›nda
Belediyedeki yo¤unlu¤un azalt›lmas›na, teknolojiden
faydalan›larak h›zl› ve seri ifllem yap›lmas›na, yerinde hizmet
verilerek vatandafllar›n memnuniyetine çal›fl›lmal›d›r. Esnafa
maddi ve manevi katk›da bulunmak amac›yla ruhsatlar›n
esnaf›n Belediyeye gelmeden kendi iflyerlerinde teslim
edilmesi sa¤lanmal›d›r.

Esnaf›n Belediye’ye hiç gelmeden müracaat yapabilmesi,
baflvuru sürecini internet üzerinden takip edebilmesi,
iflgücü ve zaman kayb›n›n ortadan kalkmas›n› sa¤layacak
bu proje ile vatandafllar›n›z›n iflleri kolaylaflt›r›lmal›d›r.

E-Belediye kapsam›nda ruhsat baflvurusu al›nmal›
(mükellef bilgi girifli yap›lmal›), ihtiyaç duyulan yaz›flmalar
oluflturulmal›d›r (imar, fen iflleri, itfaiye gibi). Cevap
yaz›lar›n›n gelmesinin ard›ndan iflyeri adresine ilgili personel
ziyarette bulunmal›d›r. Bir yandan POS cihaz›yla esnaf›n
ödemesi al›n›rken di¤er yandan ruhsat için gereken di¤er
evraklar›n al›m ifllemleri yap›lmal›d›r. Ödemesi al›nan
mükellefin “‹flyeri Açma ve Çal›flma Ruhsat›” yaz›larak,
iflyerine teslim edilmelidir.

Ümit fiehri’nde Do¤ru Tartan Kantar

Geçmiflten gelen bir gelenek günümüze tafl›nmal›, esnaf
ile halk aras›ndaki kopuklu¤u ve güvensizli¤i ortadan
kald›rmal›d›r.Halk›n güveni sizn için her fleyden önemli
olmal›d›r. Bu amaçla Ümit fiehri’nde “Do¤ru Tartan Kantar
Projesi”ni hayata geçirilmelidir…

“Ümit fiehri’nde Do¤ru Tartan Kantar” ile flehrinizde
ürün satan iflyeri ve pazarc› esnaf› ile halk›n sat›n ald›¤›
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ürünlerin do¤ru tart›l›p tart›lmad›¤›n›n kontrolü ve
denetimleri yap›lmal›d›r. Tüketicinin daha güvenli al›flverifl
yapmas› için oluflturulacak böyle bir projenin hayata
geçirilmesi bu ve benzeri olumsuzluklar›n giderilmesini
sa¤layacakt›r.

Bu proje sat›n alma iflini yapan halk›n alm›fl olduklar›
ürünün tart› iflinden emin olmalar›na, memnuniyetlerinin
artmas›na, tart› aletlerinin denetim ve kontrolünün
yap›lmas›na katk› sa¤lamaya yöneliktir.

Ölçü ayar memuru bünyesinde elektronik kantar ve
stand› temin edilmelidir. Halk pazarc› esnaf›ndan ald›¤›
ürünleri isterse gelip Belediye’nin tart› kontrol noktas›nda
tartabilmelidir. Esnaf denetimlerindeki ve pazarlardaki tart›
kontrol ifllerine ait fifller ve günlük raporlar tanzim edilerek
sürecin takibi sa¤lanmal›d›r.

Proje, semt pazarlar›n›n kurulu oldu¤u mahallelerde
aç›lan stantlarda yürütülmelidir.

Ümit fiehri’nde Esnaf Atlas›

fiehrinizdeki esnaf›n birbirleriyle al›flverifl yapmalar›n›n
sa¤lanmas› için tüm iflyerleri bilgilerinin veri taban› destekli
Led ekran ya da kiosklar üzerinden sunumu sa¤lanmal›d›r.

Veri taban› üzerinden halk›n ve esnaf›n bilgilerinin
sunulmas› ile hem al›flverifl canlanacak hem de ihtiyaç
duyulan ürüne ya da hizmet sunan yerlere ulaflmak
kolaylaflacakt›r.

Ayr›ca bu bilgiler atlas fleklinde tüm esnafa verilmelidir.
Proje için Ümit fiehri’nin Belediyesi s›n›rlar› dahilindeki
GSM, SM ve umuma aç›k iflyerlerinin listeleri
oluflturulmal›d›r. Yaz›l›m destek program› ile bilgilerin
paylafl›m ve yönetimi kontrol edilmelidir. Esnaf›n reklam
filmleri konularak mali kaynak temini sa¤lanmal›d›r.

Bu proje ile Ümit fiehri’nin Belediyesi’nin faaliyet ve
duyurular› daha etkin, h›zl› ve güncel flekilde halka
sunulmal›d›r.
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Ümit fiehri’nde  Tennolajik Çal›flma

Ümit fiehri’nin Belediyesi’nde Numarataj›n Çal›flmalar›
yap›lmal›d›r.

Ümit fiehri’nin Belediyesi s›n›rlar›nda ba¤›ms›z birim
bilgisi ve mülkiyete iliflkin tespit ifli yap›lmal›d›r. Ulusal
Adres Veritaban› (UAVT) efllenmesi sa¤lanarak, barkotlu
tabela montaj› gerçeklefltirilmelidir.

Ümit fiehri Sanal Oyun

Gençlerin kalabal›klar içinde kaybolmalar›n›n ve
kontrolsüz olmalar›n›n önüne geçmek en önemli vazifeniz
olmal›d›r. Ailelerin gözünün arkada kalmadan, evlatlar›n›n
nereye gitti¤ini bilmeleri sizleri de rahatlatacakt›r.

Türkiye’de Yerel Yönetimler olarak bir ilk yap›n ve
Ümit fiehri’nin Belediyesi olarak s›n›rlar›n›zda “Sanal
Oyunlar Merkezi “ kurmay› hedefleyin.  Sanal Oyunlar
Merkezi’nde konuya merakl› gençleri bir araya toplayarak
daha profesyonel bir ortamda ve lisansl› oyunlar eflli¤inde
hobilerini gelifltirmesine katk› sa¤layabilirsiniz...  Bu oyunlar
gençlerin bilgi ve beceri düzeylerini art›rmaya yönelik
olmal›d›r. Sanal Oyunlar Merkezi’nde ulusal ve uluslararas›
turnuvalar da düzenlenmelidir.

Ümit fiehri’nde fiehir ‹zleme

Ümit fiehri’nin Belediyesi ve di¤er kurumlar› taraf›ndan
yap›lan hizmetlerin daha kaliteli ve etkin olmas›n› amaçlay›n.
Bunun için belirlenecek noktalara kamera yerlefltirilerek;
temizlik, güvenlik, trafik ve benzeri durumlar› 7 gün 24
saat takibe al›nmal›d›r. Bu proje kapsam›nda güven ve
asayiflin sa¤lanmas›na çal›fl›lmal›, halk›n huzur içinde olmas›na
çaba sarf edilmelidir.
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Bütün hizmet binalar›na güvenlik amaçl› kamera
tak›lmal›d›r. RF haberleflmesi kullan›larak hem bant geniflli¤i
art›r›lmal› hem de yedekli bir haberleflme sistemi
kurulmal›d›r.

Ümit fiehri’nde  Dijital Arfliv

Ümit fiehri’nde oluflturulacak Say›sal Arfliv Yönetim
Sistemi (SAYS)   sayesinde Belediye birimlerimizin arfliv
dosyalar› düzenlenmeli, dosya tasnif sistemi belirlenerek
veriler bilgisayar sistemine girilmelidir. Dosyalardaki
dokümanlar ve mimari proje paftalar› taranmal›,
indekslenmeli, bilgisayar ortam›na depolanmal›d›r. Mükerrer
dokümanlar tek bir doküman haline getirilmeli, bilginin
elektronik ortamda güvenli ve sistematik bir flekilde
arflivlemesi sa¤lanmal›d›r.

Belgelerin daha düzenli bir flekilde raflarda saklanmas›
sa¤lanmal› ve arfliv kontrol alt›na al›nmal›d›r.  Bu sayede
bilgiye ve belgeye h›zl› ulafl›labilecek, bilgi ihtiyac›n›
karfl›lamada belgeye ba¤›ml›l›k sa¤lanacakt›r. Personelden
tasarruf sa¤lanmas›, dosyalar›n y›pranmas› ve veri kayb›n›n
önlemesi, mükellefe daha h›zl› hizmet verilebilmesi için
dijital arfliv çal›flmas› önemli bir ad›m olmal›d›r.

Ümit fiehri’nde Sistem Odas›

Bilgi ‹fllem sistem odas›nda bulunan kurumun bütün
datalar› ve kritik sunucular›n yedekleri baflka bir binada
RF haberleflmesi kullan›larak güvence alt›na al›nmal›d›r.
Bu sayede verilerin kayb› önlenmelidir.
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ümit şehri’nde
fiziki kalkınma

fiehir hayat demektir. fiehir rahat nefes alabildi¤iniz,
gelece¤e güvenle bakabildi¤iniz yerdir.  fiehri güzellefltiren
o flehre de hayat verenlerdir. fiehre hayat veren insanlard›r.
fiehre hayat veren o flehrin mekanlar›d›r, yap›lar..

Ümit fiehri’ni sizin için daha yaflan›l›r bir mekana
dönüfltürmek hedefleriniz aras›nda muhakak olmal›d›r...
Yeni bir planlamayla imar faaliyetleri düzenlenmelidir.  Alt
yap› ile ilgili sorunlar›n çözümüne, ulafl›m›n kolaylaflmas›na
ve trafik ile ilgili aksakl›klar›n giderilmesine çal›fl›lmal›d›r.
Kentsel dönüflüm kapsam›nda flehrin yenilenmesine h›z
verilmelidir. Sosyal alanlarla (park, bahçe, oyun alan›, spor)
Ümit fiehri yeniden donat›lmal›d›r.

Ümit fiehri’nde yap›lmas› düflünülen her ifl kanuni
sorumlulu¤unuz oldu¤u kadar vicdani sorumlulu¤unuzdur.
Herkesi huzur bulaca¤› mekanlara kavuflturmak idealiyle
yola ç›k›n.  “‹hmal edilen flehir sizin de¤ildir. ‹mar edilen
flehir sizindir” düflüncesiyle ad›mlar›n›z› at›n…

Ümit fiehri’nde yap›lmas› düflünülen fiziksel alt yap›lar
flehrin ekonomisinin geliflmesini desteklemelidir. Fiziksel
alt yap› yat›r›mlar›, inflaat alan›nda daha fazla ifl imkan›
sa¤layarak, sosyal refah düzeyini art›rmal›d›r.

Ümit fiehri’nde harita, imar ve altyap› inflaat iflleriyle
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ilgili, fiziksel geliflme ve mekâna iliflkin projeler üretilerek,
halk›n kat›l›m›yla ortak çal›flmalar yap›lmal›d›r. Ümit
fiehri’nde büyük fiziki yat›r›mlar›n gerçekleflmesine ve
kalk›nma ile beraber çevrenin korunmas›na yönelik projeler
gelifltirilmelidir.

Güzel Ümit fiehri

Ümit fiehri’nin Belediyesi, sorumluluk alan›ndaki cadde,
sokak ve meydanlar› yeniden düzenlemelidir. Bu alanlardaki
engellilere engel olan durumlar› ortadan kald›rarak,
eriflilebilen ve eriflimi sa¤layan mekânlar haz›rlanmal›d›r.
Binalara yeni bir cephe tasar›m›yla hem estetik görünüm
kazand›r›lmal› hem de cephe giydirme projeleri ile büyük
ölçüde ›s› yal›t›m› yap›lmal›d›r.

Ümit fiehri’nin Belediyesi olarak misyonunuz,
Belediyecilik ba¤lam›nda ihtiyaçlar›n tamam›n›n karfl›land›¤›,
insan-mekân, flehir-flehirli iliflkisinin en güzel flekilde
kurguland›¤›, üretken ve mutlu insanlar›n yaflad›¤›,
yaflan›lmaktan huzur, mutluluk ve onur duyulan bir flehir
ortaya ç›karmakt›r.

Yenilenen ve güzelleflen binalar sayesinde emlak
de¤erlerinde al›m, sat›m ve kiralama da art›fl sa¤lanm›fl
olacakt›r.

Ümit fiehri’ne yönelik göçlerin hem yeni mekânlar›n
ortaya ç›kmas›na, hem de var olanlar›n hacminin büyümesine
veya de¤iflmesine etki etmesi kaç›n›lmazd›r. Ekonomik,
sosyal, kültürel ve hatta co¤rafi bir olgu olan göç, çarp›k
kentleflmenin de bafll›ca nedenleri aras›nda yer almaktad›r.

Ümit fiehri’nin Belediyesi Ümit fiehri’ni sosyo-kültürel
donat› alanlar›, rekreasyon alanlar› olan bir yaflam merkezine
dönüfltürmek için kentsel dokuda rahats›zl›¤a sebebiyet
veren unsurlar› tek tek ortadan kald›rmal›d›r.
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Bu uygulama Ümit fiehri’nin Belediyesi s›n›rlar›
içerisindeki bütün mahallelerde uygulanmal›d›r.

 “Güzel Ümit fiehri Projesi” kapsam›nda görüntü kirlili¤i
ile mücadele edilerek binalar›n tamam›n›n boyat›l›p asl›na
uygun bir çevrenin oluflmas›na katk› sa¤lanmal›d›r. Boya
markalar›yla anlaflma sa¤lanarak indirimli boya kampanyas›
ile binalar›n› boyatacak olan vatandafllar›m›z için uygun
imkânlar oluflturulmal›d›r. Ümit fiehri’nin estetik seviyesini
yükseltmek için bina sahipleri ile hareket edilerek hedefe
ulafl›lmal›d›r.

Ümit fiehri’nde  Tabelalar

‹lçemiz s›n›rlar›nda bulunan bina cephelerindeki
tabelalar›n ve reklamlar›n düzenlenerek tek bir kompozisyon
haline getirilmesi sa¤lanmal›d›r. fiehir esteti¤ine katk›da
bulunularak görsel kirlili¤in önüne geçilmelidir.
Proje kapsam›nda proje alan› tespit edilip teknik çal›flmalar
do¤rultusunda bina cephelerindeki reklam ve tabelalar
foto¤raflanmal›d›r.

Mimarlar›m›z taraf›ndan tespit edilen tabela ve
reklamlar›n her biri için üç boyutlu çal›flma yap›larak dükkan
sahiplerine tebli¤ edilmelidir.

Ümit fiehrinin  Yollar›

Mahalleler yaflama alanlar›d›r.  Komfluluk iliflkilerinin
pekiflti¤i, samimiyetin ve dostlu¤un yerleflti¤i mekand›r
mahalleler… Hayat›n bir parças›d›r. Sizden biridir.
Ümitlerinizin bafllad›¤› yerdir. Mahallelerinizle ilgili
sorumluluk da sadece belediyelere de¤il, mahallenin
sakinlerine de aittir. Ümit fiehri’nde mahallelere giden ana
yollar›n asfaltlanmas› için,  gerekli çal›flmalar yap›lmal›d›r.
Bütün bu çal›flmalar sürecinde, hizmetten yararlanan
herkesin bu ifli sahiplenmesi önemlidir.

Ümit fiehri’nin Belediyesi art›k sorunlar› tespit eden,
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çözüm üreten, tatbik eden, uygulayan ve kontrolleri takip
eden bir belediye olmal›d›r. Ümit fiehri’nin Belediyesi
s›n›rlar› içerisinde al›nacak olan tüm kararlar, flehrin as›l
sahipleri olan sakinleriyle al›nmal›d›r.  Verilen hizmetleri
halk›n sahiplenmesi için yerel yönetim modelinin
uygulanmas›na özen gösterilmelidir.

Yol Çal›flmalar›: ‹hale usulü ile oluflturulacak ekiple
bölgede sürekli asfalt çal›flmas› yap›lmal›d›r. Herhangi bir
flikâyet oldu¤unda veya bölge kontrol edildi¤inde en geç
üç gün içerisinde yol sorununa çözüm üretilmelidir.  Prestijli
yollar yap›larak flehre estetik bir görünüm kazand›r›lmal›d›r.

Tafl Tamiri Çal›flmas›: ‹hale usulü ile tafl tamir ekibi
oluflturulmal›d›r. Bölgede sürekli tafl tamir çal›flmas›
yap›lmal›d›r.

Ask› Bak›m:  Ümit fiehri’nde ask› tipi ayd›nlatmalar
tamir edilmelidir. Ayr›ca ihtiyaç oluflan alanlara ilave
ayd›nlatmalar yap›lmal›d›r.

Led Süsleme:  Prestij yol yap›lan yerlerde sokak bafllar›na
ask› tipi Led süsleme yap›lmal›d›r. Led süsleme ana
caddelerde direkler üzerine veya gergi sistem olarak tüm
alana uygulanmal›d›r.

Ümit fiehrinin Planlanmas›

Ümit fiehri’nin yeniden planlanmas› ile flehre farkl› bir
vizyon kazand›r›lmal›d›r. Esteti¤in ve zevkin ön plana
ç›kar›lmas›n› hedefledi¤imiz bu yeni yap›lanmada birbirinden
ba¤›ms›z ve parçal› olarak yap›lm›fl olan imar planlar› tek
planda toplanarak bütüncül niteli¤e kavuflturulmal›d›r.

1/1000 ölçekli uygulama imar planlar›, Naz›m ‹mar Plan›
do¤rultusunda yap›lmal›d›r. Haz›rlan›lacak olan 1/1000
ölçekli Ümit fiehri uygulama imar plan› fleffaf ve anlafl›l›r
flekilde düzenlenmelidir. Plan›n bütünlü¤ünü bozacak bütün
yap›lanmalar ortadan kald›r›lmal›d›r. Paftalardan kaynakl›
eskime ve deformasyon sonucu uygulamadan kaynaklanan
eksiklikler giderilmelidir.
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1/5000 ölçekli plan ile 1/1000 ölçekli planlar aras›ndaki
uyumsuzluklar gideri lmelidir. ‹mar planlar›n›n
say›sallaflt›r›lmas›na ba¤l› olarak, günümüz bilgisayar
teknolojisinin optimal düzeyde kullan›m› sa¤lanmal›d›r.

Ümit fiehri’nde yürütülen planlama, uygulama, yönetim,
izleme ve de¤erlendirme fonksiyonlar›n›n içerdi¤i faaliyet
alanlar› için Co¤rafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan
Alg›lama (UA) uygulamalar› yap›lmal›d›r.

a) Tarihi yerlerin restorasyonu yap›lmal›d›r
Amac›n›z, Ümit fiehri’ndeki tarihi dokunun alg›lan›r hale
gelmesi ve korunarak gelece¤e tafl›nmas› olmal›d›r. Geçmiflle
bugün aras›ndaki ba¤› koparmamak ad›na yap›lacak
restorasyon faaliyetleri ile Ümit fiehri için size yorulmak
yasakt›r.

b) Ümit fiehri’nin estetik seviyesi yükseltilmelidir.
Ümit fiehri’nin Belediyesi’nin modern gelece¤inin planlar›
haz›rlanmal›d›r. Ümit fiehri’nin Belediyesi s›n›rlar› içerisindeki
çarp›k yap›laflmaya son verilerek imar planlar› yap›lmal›d›r.
fiehre yeni bir görünüm kazand›rmak amac›yla al›nacak
olan kararlardan etkilenecek olan halk›m›z›n da görüfllerine
baflvurulmal›d›r. Birlikte alaca¤›m›z kararlar do¤rultusunda
flehre hayat veren yine flehrin halk› olmal›d›r.
c) Ümit fiehri’nin Belediyesi olarak her mahalleye ihtiyac›
kadar otopark yap›lmal›d›r.

d) Ümit fiehri’nde bulunan ibadethanelerin (camii ve
mescit) ve e¤itim kurumlar›n›n (okul öncesi krefl ve
anaokullar›n›n) temizlik hizmetleri yap›lmal›d›r.

e) Toplanan at›k piller at›k al›nd› formuyla TAP’a
(Türkiye At›k Pil Üreticileri Derne¤i) teslim edilmelidir.
TAP taraf›ndan ö¤rencilerimize “Çevre ve Geri Dönüflüm”,
“At›k Piller” hakk›nda ayr› ayr› e¤itim programlar›
gerçeklefltirilmelidir.
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f) Çevre ve Orman Bakanl›¤›’ndan “Gürültü Ölçümü”
yetki devri al›narak, dilekçe, e-mail ve telefon ile gelen
tüm fl ikâyet ler uzman kadromuz tara f ›ndan
de¤erlendirilmelidir.

g) Kapal› cadde ve di¤er ana arterlerde çevre stantlar›
kurularak, halk›m›z›n çevre ile ilgili görüflleri al›n›p flikâyet
ve memnuniyetleri de¤erlendirilmelidir. Ümit fiehri’nde
halk›m›zdan gelen her türlü istek ve talebi karfl›lamak amac›
ile “Alo Çevre Hatt›” kurularak hizmete sunulmal›d›r.
Hatt›m›za gelen her türlü flikâyet ve talep ayn› gün içerisinde
çözüme ulaflt›r›lmal› ve ilgili kifliye bilgi verilmelidir. Ümit
fiehri’nin de¤iflik cadde ve sokaklar›nda mobil ekiplerimiz
taraf›ndan halk›m›z bilgilendirilmeli, memnuniyetleri veya
s›k›nt›lar› tespit edilmelidir.

Ümit fiehri’nde hayallerinize s›n›r koymayacak, idealllerinizi
hayata geçirmenin mutlulu¤unu yaflayacaks›n›z.

h) Ümit fiehri’nde Evsel At›klar

Evsel at›klar mahallelere göre belirlenen saat ve program
dâhilinde kap› önlerinden al›narak çöp istasyonuna
nakledilmelidir. Bütün cadde ve sokaklar programa uygun
olarak süpürülmelidir. Ana caddeler her ay, semt pazarlar›
ise gün sonunda y›kat›lmal›d›r. Ümit fiehri’ndeki tüm çöp
konteynerleri ve çöp noktalar› belirlenen programa uygun
y›kanmal›d›r. Park ve bahçelerin temizli¤ine gerekli özen
gösterilmelidir.

Sa¤l›k kurulufllar›ndan ç›kan t›bbi at›klar ayr›
toplat›lmal›d›r. Ayr›ca diyaliz hastas› oldu¤unu bildiren
vatandafllar›m›z›n evlerine kadar gidilerek t›bbi at›klar›
al›nmal›d›r.
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Ümit fiehri’nde ‹nflaat ‹flgalleri

Ruhsat alan› d›fl›na inflaat malzemesi y›¤arak, yayalar›n
ya da araçlar›n geçifline engel teflkil eden inflaat ilgililerinin
yasal s›n›rlar› içerisinde kalmalar› sa¤lanmal›d›r. Olumsuzlu¤u
gidermeyen flah›slar hakk›nda gerekli ifllemler yap›lmal›d›r.

Her cadde ve sokak bafl›nda yer edinmifl seyyar sat›c›lar
kald›r›lmal›, köfle bafllar›nda yer edinmifl kimse
bulunmamal›d›r. Sokak aralar›nda dolaflan seyyar sat›c›lar›n
say›s› azalt›lmal›d›r.

Ümit fiehri’ndeki inflaatlarda halk›n emniyeti
sa¤lanmal›d›r. Tahliye ve y›k›m faaliyetleri ya da istimlâk
ifllemleri tamamlanan yap›lar›n tahliye edilmesi, alt yap›
hizmetlerinin sonland›r›lmas›, y›k›m öncesi gerekli tedbirlerin
al›narak; y›k›ma bafllan›lmas›, y›k›m süresince herhangi bir
aksakl›¤a mahal verilmemesi temin edilerek, y›k›m
sonras›nda da hafriyat›n bekletilmeden kald›r›lmas›na
çal›fl›lmal›d›r.

Ümit fiehri’nde Zab›ta

Zab›ta üzerine düflen tüm hizmetleri zaman›nda ve tam
olarak gerçeklefltirerek Belediyemizin baflar›s›na katk›da
bulunmal›d›r. Çevre, görüntü ve gürültü kirlili¤i ile alakal›
müracaatlar hemen de¤erlendirilmelidir.

‹zinsiz olarak broflür da¤›t›lmas›, ilan, reklam ya da afifl
as›lmas› engellenmelidir. Denetim ve kontrollerin devaml›l›¤›
sa¤lanmal›d›r. Kaçak kurban sat›fl› ve kesimi yap›lmamal›d›r.
Ümit fiehri’nin Belediyesi taraf›ndan kurban sat›fl yeri
olarak planlanan alanlarda çizim ve tahsis ifllemleri yap›lmal›,
etkinlik süresince gerekli tedbirler al›nmal›d›r.

Trafik ve motorize ekiplerle yaya kald›r›m›n› iflgal eden,
uzun süre yer de¤ifltirmedi¤i tespit edilen ve flikâyete konu
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olan araçlara an›nda müdahale edilmelidir.  Emniyet
Müdürlü¤ü ile ortak çal›flmalar yap›lmal› Ümit fiehri’ndeki
trafik sorunu en aza indirilerek, motorize ekip çal›flmalar›na
önem verilmelidir.
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ümit şehri’nde
kültürel kalkınma

Ümit fiehrini  bir arada tutan kültürel de¤erlerdir.
Duygu, düflünce ve yaflant›lar›n›zla flekillenir kültürel
de¤erleriniz…Sizi siz yapan, sizi ayakta tutan her fleyi size
sunar. Unuttu¤unuz dünlerinizi hat›rlat›r. Kaybetti¤iniz
hassasiyetlerinizi anlat›r size yeniden… Vazgeçmemeyi,
tükenmemeyi, zamana meydan okumay› anlat›r ço¤u
zaman… Geçmiflten gelen ba¤› koparmamak gerekti¤ini,
sorumluluklar›n›z› bilmeyi,  iyi ve güzel olan ne varsa
sevmekten vazgeçmemeyi ö¤retir size…

“Ümit fiehri’nde Kültürel Kalk›nma Projesi” ile kültürel
etkinliklerin say›lar› art›r›lmal›, flehrin sakinlerinin bu
etkinliklere kat›l›m›n› sa¤lanmal›d›r. Yozlaflmadan, kendinize
yabanc›laflmadan kültür ve tabiat varl›klar› korunmal›,
kültürel iliflkileri gelifltirmelidir. Bu çal›flmalara üniversitelerin,
kamu kurumu niteli¤indeki meslek kurulufllar›n›n,
sendikalar›n, sivil toplum kurulufllar›n›n ve uzman kiflilerin
kat›l›m› sa¤lanmal›d›r.

Ümit fiehri’nde fiziksel geliflmifllik düzeyinin
yükseltilmesiyle yaflam kalitesi art›r›lmal›d›r. Sosyal
dayan›flman›n güçlendirilmesiyle huzur ortam› sa¤lanmal›d›r.
Kültürel faaliyetlerin yap›lmas›yla gelenek ve gelecek
buluflturmal›, estetik ve zevk bir arada olmal›d›r.



Ümit fiehri’nde  Yerel Kalk›nma

Genç neslin hayal dünyas›ndan yararlanmak, hayata
farkl› bak›fl aç›lar›n› onlarla hissedebilmek için, genç nesille
aran›zda afl›lmayacak mesafe kalmas›n. Onlar›n
penceresinden olaylara bakmak sizi daha anlay›fll› yapacakt›r.
Kitle iletiflim araçlar›n›n çok kullan›ld›¤› günümüzde gençlerin
de anlataca¤› hikayelerin oldu¤unu bilin. Onlar›n yorumlar›n›
önemseyin. Hayk›r›fllar›n› ve kayg›lar›n› duyurmak için çaba
harcamalar›na flahit olun. Bu çaban›n bir yerinde siz de
olun…

Ümit fiehri’nde “Yarat›c› Sinemay› Esas Alan Kültürel,
Sosyal ve Yerel Kalk›nma Modeli Projesi”ile gençlerin
sinema e¤itimi almalar›n›n ve çekilecek olan filmler ile
yarat›c›l›klar›n›n ortaya ç›kar›lmas›n›n önü aç›lmal›d›r.
Gençlerin sinema sektörüne ara eleman olarak
yetifltirilmelerine destek olunmal›d›r.

Projedeki kat›l›mc› gençler arac›l›¤› ile ortaya ç›kar›lacak
olan filmler, bölgemizin kültürel de¤erlerinin ülkemizde
ve uluslararas› ortamlarda tan›t›lmas›n› sa¤layacakt›r.
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Yerel Zanaat ve Sanatlara ‹liflkin Atölyeler

 Özellikle kaybolmaya yüz tutmufl sanat dallar›yla ilgili
çal›flmalar yap›lmal›d›r. Ahflap oymac›l›¤›, kalem ifli, tezhip,
minyatür, ciltçilik, hal› ve kilim dokumac›l›¤› gibi zanaat ve
sanat alanlar› hem kültürel hem de ekonomiye dönük
yönleriyle yaflat›lmal›d›r.

fienlik ve Festivaller

Kendimizi tan›rken baflkalar›na da en iyi flekilde kendimizi
ve flehrimizi tan›tmal›y›z. Ulusal alanda farkl› temalarda
festival ve sergiler organize ederek baflka kültürlerle
buluflulmal› ve flehrin tan›t›m›na katk›da bulunulmal›d›r.

Fuarlar

Kitap fuarlar›, geleneksel sanat ve zanaatlarla ilgili fuarlar
düzenlenmelidir. Bu ürünleri üreten flirketlerin bir araya
getirildi¤i fuarlarda toplumsal kaynaflma sa¤lanarak, bilgi
birikimi paylafl›lmal›d›r.

Konserler, Film ve Tiyatro

Türk halk müzi¤i, Türk sanat müzi¤i alanlar›nda Ümit
fiehri’nin Belediyesi konserler düzenlemelidir.
Türk ve dünya sinemas›n›n seçkin örnekleri aç›k hava
sinemas› veya kapal› sinema salonlar›nda gösterilmelidir.
Ümit fiehri’nin Belediyesi tiyatro gösterileri için özel bir
tiyatro salonu oluflturmal›, meddah, Karagöz –Hacivat gibi
geleneksel gösteriler desteklenmelidir.

Kent Müzeleri

Ümit fiehri’nin Belediyesi tarihi haf›zay› korumak ve
gelifltirmek için, kültürel mirasa sahip ç›kmak ad›na Ümit
fiehri’nin Müzesi’ni açmal›d›r.
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Ümit fiehri’nin Belediyesi flehir kültürüne iliflkin, yerel
kültürü ön plana ç›karacak sempozyum, panel vb. etkinlikler
düzenlemelidir. Bunlara ek olarak kültür ve sanat›n her
alan›nda bilgilendirici, bilinçlendirici, ö¤retici konferanslar,
paneller ve söylefliler organize edilmelidir.

fiiir Dinletileri

Kelimelerin hayat›n içine iflleyifline flahit olmak, fliirin gizli
dünyas›nda saklanmak ya da ruhu dinlendirmek ad›na “fiiir
Geceleri” düzenlenmelidir.  fiairlerinin kendi sesinden
fliirleri dinleme imkan› bulaca¤›m›z bu programlarla genç
kitlelere fliir sevdirilmeye çal›fl›lmal›d›r.
Resim, heykel, foto¤raf gibi alanlarda yerel sanatç›lar›n
eserleri kültür ve sanat merkezlerinde sergilenmelidir.
Özellikle yerel sanatç›lar›m›z›n desteklenmesi ve tan›t›lmas›
için bu etkinliklere önem verilmelidir.

Kültürel Tesisleflme

 Ümit fiehri’nin Belediyesi kültür merkezi, kongre merkezi,
tiyatro binas›, konser salonu, sergi saray›, gençlik merkezi,
bilgi evi, kütüphane, sanat galerisi gibi tesisler açarak,
kültürel etkinliklerini hayata geçirmeye çal›flmal›d›r.

Tarihi Kent Merkezleri

Tarihi eserleri restore etmek, o eserleri yaflatmak, kültürel
mirasa sahip ç›kmak için di¤er kurum ve sivil toplum
kurulufllar›yla iflbirli¤i yap›lmal›d›r. Tarihi kent merkezlerini
korumak için Ümit fiehri’nin Belediyesi halk›yla el ele
vermeli, tarihi dokunun kaybolmamas› için birlikte hareket
edilmelidir.

Kültür ve Edebiyat

 Özellikle ö¤rencilerin ve gençlerin çevrede bulunan
kültürel mekânlar›, müzeleri, sanat atölyelerini,
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kütüphaneleri tan›malar› ve bu mekânlarda ne tip kültürel
ve sanatsal etkinliklerin yap›ld›¤›n› ö¤renmeleri sa¤lanmal›d›r.

Okur–Yazar Buluflmalar›

Ümit fiehri’nin Belediyesi yazarlarla okurlar› buluflturmal›d›r.
Okur-yazar buluflmalar› yazarlar› ve kitaplar›n› tan›tarak,
okuyucular›n çeflitli konularda fikir sahibi olmalar›n›
sa¤lamal›d›r. Yazmaya yetene¤i olan gençlerin yazarlar›n
dünyas›n› yak›ndan tan›ma f›rsat› bulaca¤› bu etkinlikler
okur kitleye yazarl›kla ilgili farkl› bak›fl aç›lar› sunacakt›r.

Hobi ve Dil Kurslar›

Hobi kurslar› ile Ümit fiehri sakinlerinin bofl zamanlar›n›
de¤erlendirmelerine ve el becerilerini gelifltirmelerine
imkan sa¤lanmal›d›r.  Baflta kendi kültür tarihimizde önemli
bir yeri olan Osmanl›ca olmak üzere, “bir dil bir insand›r,
bir dil bir kültürdür” anlay›fl› çerçevesinde Ümit fiehri’nin
Belediyesi hem kiflisel geliflim hem de kültürel geliflim
aç›s›ndan dil kurslar› açmal›d›r.

Özel Gün ve Haftalar

Ümit fiehri’nin Belediyesi tarihi ve kültürel flahsiyetlerin
ölüm ve do¤um y›l dönümleriyle ilgili anma programlar›
düzenlemelidir. Bu flahsiyetlerin bize katt›¤› de¤erler
sanatsever kitlelere aktar›larak, onlar›n his dünyas› yak›ndan
tan›t›lmaya çal›fl›lmal›d›r. Vefat eden flahsiyetlerin ailelerinden
hayatta kalanlar›n davet edilece¤i programlarda aileleri de
onlar hakk›nda detayl› bilgiler vermelidir. Hayatta olan
flahsiyetler ise yetifltirdi¤i insanlar taraf›ndan anlat›larak,
dün ile bugün buluflturulmal›d›r.

Ümit fiehri’nin Belediyesi taraf›ndan hayata geçirilecek
olan kültür projeleri sayesinde Ümit fiehri’nin kültürel
kalk›nmas› desteklenmifl olacakt›r.
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Kitap Okuma Kampanyas›

 Kitap okumak hayat› yak›ndan tan›makt›r. Farkl› dünyalara
yol almakt›r. Kendini gelifltirme f›rsat› yakalamak, kiflili¤in
oluflmas›na katk› sa¤lamakt›r. Her kitap kocaman bir dünya
sunar okuyana… Okumad›¤›n›z sürece sa¤›r, kör ve dilsiz
kal›rs›n›z. Kör kuyulardan ç›kabilmek için kitap okumaya
var m›s›n›z? Kayboldu¤unuz yaflam›n labirentlerinden
kurtulmak için haz›r m›s›n›z?

Ümit fiehri’nin Belediyesi “Kitap okuma kampanyas›”
ile ilk ve orta düzeyli okullarda e¤itim gören ö¤rencilere
kitap okuma al›flkanl›¤›n› kazand›rmal›d›r.

Kitap zaman geçirmek için de¤il, bilgi edinmek için
okunmal›d›r. Yaln›zl›¤›n›z› gidermek,  kelimelerin sihirli
dünyas›nda yol almak, kocaman bir dünyay› kucaklamak
için Ümit fiehri’nin Belediyesi kap›lar›n› açmal›d›r. Bu
kampanyaya kat›lanlar ufuklar›n› geniflletebilirler.
Kampanyaya dahil olan ö¤renciler toplam on kitap okuyarak,
her kitaptan bir sayfay› geçmeyecek flekilde özet ç›karmal›d›r.
Kampanyaya kat›lan tüm ö¤rencilere kat›l›m belgesi verilmeli
ve aralar›ndan kura ile belirlenecek on ö¤renciye Ümit
fiehri’nin Belediye Baflkan› taraf›ndan hediyeler verilmelidir.
Ümit fiehri’nin Belediyesi’nin organizatörlü¤ünde, Kültür
ve Turizm Bakanl›¤›, Ümit fiehri’nin Kaymakaml›¤›, Ümit
fiehri’nin Milli E¤itim Müdürlü¤ü ve Ümit fiehri’nin ‹lkö¤retim
Müdürlü¤ü’nün ortaklafla düzenleyece¤i “Kitap Okuma
Kampanyas›’na” ilkö¤retim 2.3.4.5 ve 6.7.8. s›n›f ö¤rencileri
kat›labilmelidir. Kampanyaya kat›lacak ö¤renciler
okuyacaklar› kitaplar› ilkö¤retim okullar› 1. kademe ve 2.
kademe için ayr› belirlenmifl 100 temel eser aras›ndan tüm
i lkö¤ret im okul lar ›  kütüphaneler inden,  ha lk
kütüphanelerinden ya da kendi imkânlar›yla temin
edebilmelidir. Bütün bu çal›flmalar kurulacak olan bir
komisyonun denetiminde yap›lmal›d›r.
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Kampanyaya kat›lacaklar›n baflvurular› komisyon
taraf›ndan de¤erlendirilmelidir. Kampanyaya kat›lan tüm
ö¤rencilerin sertifikalar› ve dereceye girmeye hak kazanan
ö¤rencilerin hediyeleri yap›lacak bir törenle kendilerine
takdim edilmelidir.  Ümit fiehri’nin Belediyesi ilkö¤retim
ça¤›ndaki ö¤rencilerde kitap okuma al›flkanl›¤›n› bu projeyle
afl›layarak toplumun kültürel yönden geliflmesine katk›
sa¤lamal›d›r.

Ümit fiehri’nde Esnaf Haftas›

 Günümüzde esnaf haftas›, esnaf bayram› olarak kutlanan
gün Ahilik kültüründen gelmektedir. Ahi helalinden kazanan,
yerinde ve yeterince harcayan, üreten ve yard›m edendir.
XIII. yüzy›llarda, Anadolu’da, Balkanlar’da ve K›r›m’da
yaflam›fl olan Türk halk›n›n sanat ve meslek alan›nda
yetiflmelerini, ahlaki yönden geliflmelerini sa¤layan Ahi
teflkilat› esnaf›n yan›nda yer alm›flt›r. Pazarlama, fiyat tespiti,
kaliteli ve standart üretim, tüketici haklar›, iflçi-iflveren
iliflkileri, hizmet içi e¤itim konular›yla ilgilenmifl ve o
dönemde bugünkü KOB‹’lerin yerini alm›flt›r.

Ümit fiehri’nin Belediyesi her y›l esnaf haftas› kutlamalar›
yapmal›d›r. Ümit fiehri’nin Belediyesi’nin bu kutlamalarla
amac› haks›z rekabeti ortadan kald›rmak, kaliteli üretimi
teflvik etmek; hakl›n›n yan›nda olmak, insanlar aras›nda
sosyal yard›mlaflma ve dayan›flmay› sa¤lamak, insana sayg›
ve sevgiyi ifllemek, ço¤ulcu demokrasinin hâkim olmas›n›
teflvik etmektir.

Bizler büyüyen, geliflen Ümit fiehri’nin halk›n›n ihtiyaç
ve taleplerini karfl›lamak, sorunlar›n› çözmek için projeler
üretmek durumundas›n›z. Yönetici ile yönetileni bir araya
getirece¤imiz “Esnaf Buluflmalar›’’ ile Ümit fiehri esnaf›n›n
ortak sorunlar› konuflulmal› ve çözüm noktas›nda birlikte
karar al›n›p,  hareket edilmelidir.

Esnaf kültür haftas› sosyal huzurun sa¤lanmas› aç›s›ndan
insanl›¤a ›fl›k tutmal›d›r. Esnaf›m›z›n unutulmamas›, ticaret
yapabilirli¤ini devam ettirebilmesi, rekabetini sürdürebilmesi
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için deste¤in verilmesi flartt›r. Sorunlu sektörlerle toplant›
düzenlenmesi ve toplant› sonucunda elde edilen veriler
do¤rultusunda hareket edilmelidir.

Ümit fiehri’nin bütün mahallelerinde düzenlenecek olan
toplant›lar tüm esnaf›m›z› kapsamal›d›r. Esnaf ve
sanatkârlar›m›z toplumun bel kemi¤idir. ‹nsanl›¤›n en önemli
gündemi;  anlay›fl›n, bar›fl›n, kardeflli¤in, hürmetin,
merhametin buluflup kaynaflmas›d›r.

Esnaf haftas ›  kut lamalar›  Ümit fiehri  iç in
gelenekselleflmeli, Ahi kültüründen gelen bir tören olan
ve fled kuflatma diye bilinen ustal›ktan kalfal›¤a geçifl töreni
düzenlenerek kutlamalar zenginlefltir i lmelidir.

Ümit fiehri’nin Belediyesi s›n›rlar› içerisinde kutlanacak
Esnaf Haftas›’nda esnaf›n s›k›nt›lar› da çözümlenmeye
çal›fl›lmal›, esnafa yönelik çeflitli etkinlikler düzenlenmelidir.

Esnaf Üniversitesi

Bir flehrin cadde ve sokaklar›nda ticaretin canl› ve dinamik
olmas› esnaf›n yüzünü güldürür. Yüzü gülen esnaf›n bu
tebessüm önce kendine sonra iflyerine, sonra ailesine ve
bulundu¤u iflyeri mahalline yans›r. Yani her fley, verimli ve
iyi bir ticari geliflimle bafllayarak devam eder. Büyüyen,
geliflen Ümit flehrinin ihtiyaç ve taleplerini bu co¤rafyada
yaflayan insanlar›n yerel ihtiyaçlar›n› çözmek için projeler
üretmek durumundas›n›z.

Ümit flehri Belediyesi s›n›rlar› dâhilinde faaliyet gösteren
esnaflar›m›za; Ordu Üniversitesi taraf›ndan e¤itim
seminerlerinin verilmesidir.

Ordu Üniversitesi’nin Sürekli E¤itim Merkezi iflbirli¤i
ile Ümit flehri Belediyesi s›n›rlar› içerisinde faaliyette
bulunan esnaf ve iflletmelerin, kiflisel ve kurumsal
geliflmelerine katk›da bulunmak; hizmet veren ve mal satan
esnaf›n kalitesini gelifltirmek, hizmet alan Esenler halk›m›z
ile di¤er vatandafllar›n memnuniyetlerini art›rmak ve
ülkemizin geliflmesine katk› sa¤lamak amaçlanmal›d›r.
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Bu e¤itim seminerlerinin kat›l›mc›lar›na “Kat›l›m Belgesi”
verilebilinir.

Ümit fiehri’nde Spor

• Aç›khava spor aletleri jimnastik ve kondisyon aletleri
konulan parklar yap›lmal›d›r.
• Ümit fiehri’nin Belediyesi ile ‹lçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü’nün
ortaklafla düzenleyece¤i farkl› branfllarda okullar aras› spor
müsabakalar› tertip edilmelidir.
• Spor yapman›n insan sa¤l›¤› için ne kadar önemli oldu¤unu
anlatan seminerler düzenlenmeli ve halk›n kat›l›m›
sa¤lanmal›d›r.

Modern hayat›n beraberinde getirdi¤i hareketsiz yaflam
tarz› ve artan ruhsal sorunlar her yafl kesimindeki insanlar
üzerinde olumsuz etkiler yapmaktad›r. Teknolojinin
geliflmesiyle beraber yaflanan stres ve yo¤unluk insanlar›n
özellikle ihtiyaçlar›n› görmezden gelmelerine neden
olmaktad›r. Ümit fiehri’nin Belediyesi gençlerimizi kahvehane
köflelerinden kurtar›p, sa¤l›kl› ve dinamik bir flekilde
yar›nlara haz›rlamaya çal›flmal›d›r.

Ümit fiehri’nin Spor Merkezi’ndeki aktivitelerle gençlerin
enerjileri zekâ ile buluflturulmal›,  üretken olmalar›
sa¤lanmal›d›r.  Gençlerin sorumluluk duygusu kazanmalar›na,
öfkeyi kontrol alt›na alabilmelerine, dikkat da¤›n›kl›¤›n›n
önüne geçilmesine destek olunmal›d›r.  Enerjilerini sporla
boflaltt›klar› için dersin bafl›na oturduklar›nda daha verimli
ders çal›flmalar›na imkan sunulmal›d›r. Gençler, sporla
meflgul olduklar› için alkol ve sigaradan uzak kalacak,
hastal›klar›n› daha çabuk atlatabileceklerdir. Sa¤l›¤›n de¤erini
anlamalar›na yard›mc› olunacakt›r. Yaflam kaliteleri artacak,
fiziksel performanslar› geliflecektir.

Ümit fiehri’nin Belediyesi sadece gençlerin de¤il, her
yafltaki halk›n spor yapabilmesini sa¤layacak hizmetleri de
üretmelidir.  Sa¤l›kl› bir toplum için spor hizmetlerine
öncelik verilmelidir.
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Toplumsal ‹leflitiflim Merkezi

Ümit fiehri halk›n›n belediye ile iletiflimi sa¤lanarak, ça¤r›
merkezi yoluyla ve internet arac›l›¤›yla vatandafl›n dilek,
temenni ve flikayetleri dikkate al›nmal›d›r.  “Ümit fiehri’nin
Belediyesi Toplumsal ‹letiflim Merkezi” istek ve flikayetleri
ilgili birime göndererek takibini yapmal›d›r.  Toplumsal
iletiflim merkezi olarak Ümit fiehri’nin Belediyesi faaliyetlerini
Ümit fiehri halk› için yürütmeli ve 24 saat hizmet vermelidir.

a- Ça¤r› Merkezi
H›zl› iletiflim için belirlenecek bir telefon numaras› ile Ümit
fiehri halk›n›n “Ümit fiehri’nin Belediyesi Toplumsal ‹letiflim
Merkezi”ne ulaflmalar› sa¤lanmal›d›r.

b- Telefon
• 365 gün kesintisiz hizmet kalitesiyle vatandafltan gelen
ça¤r›lar› ilgili birimlere iletir, takibini yapar, geri dönüflünü
sa¤lar.
• Ça¤r› merkezi 7 gün 24 saat hizmet verir, gelen ça¤r›lar,
istek ve öneriler otomasyon program›nda kay›t alt›na al›n›r.
• Ümit fiehri’nin Belediyesi, kamu kurulufllar› ve konuyla
ilgili tüm birimlerle iletiflim kurar, vatandafllar›n sorunlar›na
çözüm üretir.
• Belediye etkinliklerine davet, tebrik ve telefonda bilgi
edinme ifllemlerini yapar.

c- ‹nternek/ Sms
• Web sitesindeki Ümit fiehri’nin Belediyesi Toplumsal
‹letiflim Merkezi otomasyon kay›t sistemi arac›l›¤›yla dilek,
istek ve flikâyetler bildirilir. Ümit fiehri’nin Belediyesi
Toplumsal ‹letiflim Merkezi masa personeli kayd› okur,
ilgili birime yönlendirir. Talebini giren vatandafl ald›¤› kay›t
numaras›yla iste¤inin takibini yapar.
• 0000 olan SMS numaras›yla tüm operatörlerden bildirim
yap›l›r, çözüm masas› personeli okur ve ilgili birime
yönlendirir.
• Web sitesinden, android ve apple store uygulamalar›
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arac›l›¤›yla flikayetin foto¤raflar› eklenip sistem arac›¤›yla
gönderimi yap›l›r.
• Kay›t esnas›nda verilen iletiflim adreslerine Ümit fiehri’nin
Belediyesi Toplumsal ‹letiflim Merkezi personeli taraf›ndan
baflvurunun sonucu iletilir.

d- Çözüm Masas› “Yüz Yüze”
• Ümit fiehri’nin Belediyesi’ni ziyaret eden tüm vatandafllar›n
karfl›lanmas›n›, ilgili birimlere yönlendirilmesini sa¤lar.
• Ümit fiehri’nin Belediyesi Toplumsal ‹letiflim Merkezi
çözüm masas› personeli, istek, flikayet, öneri ve temennileri
otomasyon program›na kaydeder, birimlere gönderir,
takibini ve bilgilendirmesini yapar.
• Saha personelinin getirdi¤i bilgileri/foto¤raflar› ilgili
birimlere yönlendirir, takibini yapar.
• Belediyeye gelen vatandafl› projeler ve belediye ile konular
hakk›nda bilgilendirir.

e- Saha Çal›flmalar›
• Dört saha personeli iki ayr› bölgede ikili ekip halinde
(bir bayan ve bir erkek) çal›flmalar›n› yürütürler.
•  Kendi sorumluluk alanlar› olan bölgelerde hane ve iflyeri
ziyaretleri yaparlar. Belediye etkinlikleri, hizmetleri ve
projelerini ziyaretleri esnas›nda anlat›r, halk›n önerilerini
al›rlar.
• Ümit fiehri genelinde tüm tan›t›c› ve bilgilendirici el
ilanlar›n›n ve afifllerin da¤›t›m›n› yaparlar.
• ‹ki motosikletli personel kendilerine ait bölgede alan
taramas› yaparlar, saha ekibi ve çözüm masas› personeliyle
koordineli çal›fl›rlar.
• Her ay bas›lacak olan Ümit fiehri’nin Belediye Gazetesi’nin
da¤›t›m›n› yaparlar.
• Otomasyon girifl sayfas›n›n ayn›s› olan tablet bilgisayarlar
ile iletiflim formunu doldurur, foto¤raf›n› çeker, Ümit
fiehri’nin Belediyesi Toplumsal ‹letiflim Merkezi çözüm
masas› personeline sorunun çözümü için iletirler.
• Ümit fiehri’nde okuma yazma bilmeyenlerin ve engelli
vatandafllar›m›z›n taramas› yap›larak, ilgili yerlere rapor
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halinde teslim edilmelidir.
• Ümit fiehri’nde yetim ve öksüz vatandafllar›m›z›n tespit
çal›flmalar› Ümit fiehri’nin Belediyesi Toplumsal ‹letiflim
Merkezi saha personeli taraf›ndan yap›lmal›d›r.
• Ümit fiehri’nin Belediyesi Toplumsal ‹letiflim Merkezi
personellerimiz kültürel ve sosyal projelerin tamam›nda,
belediye stantlar›nda görev al›p, tan›t›m, karfl›lama,
yönlendirme, kay›t ve sunumu yapmal›d›r.
• Belediyenin yapm›fl oldu¤u etkinlik ve organizasyonlara
davet için, vergi ödeme ve bunun gibi özel durumlarda
bilgilendirmek için telefon aramalar› yap›lmal›d›r.
• Belediyenin birimleri taraf›ndan talep edilen kamuoyu
araflt›rma ve anket çal›flmalar› saha personeli taraf›ndan
gerçeklefltirilmelidir.

f- ‹nternet ve Sosyal Medya
• ‹nternette yer alan medyatik ve öne ç›kan haberlerin
analizi yap›lmal›d›r.
• Popüler haber siteleri belirlenerek belediye haberlerinin
yay›nlanmas› sa¤lanmal›d›r.
• Projelerin, Reklam Çal›flmalar›n›n (Banner) popüler
internet sitelerinde yay›nlanmas›  sa¤lanmal›d›r.
• ‹nternet medyas› çal›flanlar›n›n belediye ile iliflkilerin
oluflturulmas›, güçlendirilmesi, devam ettirilmesi ve
gelifltirilmesine çal›fl›lmal›d›r.
• Gündemde olan tüm sosyal paylafl›m sitelerinde takipçilerin
say›s› art›r›larak, bu alanda aktif olarak etkinliklerin ve
faaliyetlerin paylafl›m› gerçeklefltirilmelidir.
• Sosyal medya Ümit fiehri’nin Belediyesi’nin itibar›n› en
üst seviyelere tafl›mal›d›r.

g-Yaz›l› Medya
• Yüksek trajl› ulusal gazetelerde belediye haberlerinin
yay›nlanmas› sa¤lanmal›d›r.
• Yaz›l› medya çal›flanlar›n›n belediye ile iliflkilerinin
oluflturulmas›, güçlendirilmesi ve devam ettirilmesi
sa¤lanmal›d›r.
• Yerel gazetelerle i l iflki ler sürdürülmel idir .
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• Ulusal ve sektörel dergilerde sosyal ve kültürel projeler
yay›nlanmal›d›r.
 Görsel Medya Çal›flmalar›
• Ulusal televizyon kanallar›nda yer alan medyatik
programlar›n analizi yap›lmal›d›r.
• ‹zlenme oran› yüksek ulusal ve yerel televizyon kanallar›nda
belediye haberlerinin ve projelerinin yay›nlanmas›
sa¤lanmal›d›r.
• Görsel medya çal›flanlar›n›n belediye ile iliflkilerin
oluflturulmas›na, güçlendirilmesine ve devam ettirilmesine
çal›fl›lmal›d›r.
• Televizyon kanallar› için özel projelerle daha çok kitleye
ulafl›lmas› sa¤lanmal›d›r.

Ümit fiehri’nde Hijyen

Ümit fiehri’nde güvenli flartlarda g›da tüketilmesini sa¤lamak
amac›yla; ISO 22000 direktiflerine uygun “Ümit fiehri
Hijyen Projesi” uygulanmal›d›r.
Ümit fiehri Hijyen Projesi ile amac Ümit fiehri halk›n›n,
gönül rahatl›¤› ile bölgemizdeki tüm iflletmelerden
yararlanmalar›n› sa¤lamakt›r.

Ümit fiehri Hijyen Projesi’nin uygulama aflamalar›nda;
ilgili esnaf, iflletme ve tüm çal›flanlar ISO 22000 ÖGP
flartlar› baz al›narak haz›rlanm›fl sorular çerçevesinde
de¤erlendirilmeli; de¤erlendirme sonucunda uygun görülen
iflletmelere sertifika verilmelidir.

G›da mühendislerince kurulacak bir ekip taraf›ndan
iflletmeler denetlenmeli, proje ilçe genelindeki tüm g›da
üreten iflyerlerini kapsamal›d›r.

Ümit fiehri’nde Türkçe Tabela

Dilimize karfl› kay›ts›zl›k ve özenti ifl adamlar›m›z› ve
esnaf›m›z› etkiledi¤inden imal edilen mal ve ürün isimlerinde
yabanc›laflma artmaktad›r. Bu e¤ilim ne yaz›k ki gittikçe
yayg›nlaflmakta, sokak ve caddelerimizin görüntüleri
bozulmaktad›r. Türkçe olmayan iflyeri ve ürün  isimlerinin
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dil kirlili¤ine ve kültürümüzün yozlaflmas›na yol açt›¤› bir
gerçektir.   Fark›nda olmadan yabanc›lar›n kültürüne hizmet
ederken, yabanc› markalar›n reklam›na katk›da
bulunmaktay›z. Güzel Türkçemizin yabanc› dillerin etkisi
alt›nda kalmas›ndan vazgeçmek ad›na “Ümit fiehri Türkçe
Tabela Uygulamas›” hayata geçirilmelidir.

S›hhi ve gayri s›hhi ile umuma aç›k istirahat ve e¤lence
yerlerine as›lan ve tak›lan her türlü levha, yaz› ve resimlerden
ilan ve reklamlar›n y›ll›k metrekaresinden, Ruhsat ve
Muayene ücreti toplam tutarlar›ndan %20 indirim
uygulanmal›d›r.

Yabanc› firma ya da ürün ismini kullanan iflyerlerinden
al›nan ruhsat ve muayene ücreti ile ilan ve reklamlardan
al›nan ücretlerde herhangi bir de¤ifliklik olmamal›d›r.
Ümit fiehri’nin Belediye meclisinin alaca¤› karar tarihinden
itibaren projenin uygulanmas›na bafllanmal›d›r.
Ümit fiehri’nin Belediyesi taraf›ndan al›nacak teflvik karar›
Ümit fiehri için bir ilk olmal›d›r. ‹lgili iflletmeler, kurum ve
kurulufllar›ndaki unvanlar› de¤ifltirip belgelemeleri
durumunda,  teflvikten yararlanabilmelidir.
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‹nsana yap›lan yat›r›m gelece¤i ayd›nlatmakt›r. Huzuru
avuçlar›n›n aras›na almakt›r. Sevgiye, sayg›ya, birlikteli¤e
yol almakt›r. Bir insan›n kalk›nmas› toplumun aya¤a
kalkmas›d›r. ‹nsana yap›lan yat›r›m dura¤anl›¤› b›rak›p,
duygular› flaha kald›rmakt›r.

Bu yüzden Ümit fiehri’nin Belediyesi  önceli¤i sosyal
kalk›nmaya vermelidir. Bireysel giriflimlerin desteklenmesi
için sosyal politikalar hayata geçirilmelidir.

Ümit fiehri’nin Belediyesi önceli¤ini sosyal amaçlara
hizmete vermelidir. Kimsesizlerin kimsesi olmak için
gönlünü ortaya koymal›d›r.  Yard›mlaflma ve dayan›flma
toplumun bafl›n› dik tutmas›na öncülük yapacakt›r.
Farkl›l›klar›n fark›na var›p, farkl›l›klar› ortadan kald›rmada
öncü olmal›d›r. Sosyal kalk›nma projesi ile Ümit fiehri’nin
Belediyesi dar gelirlilerin, yafll›lar›n, kimsesizlerin, kad›nlar›n,
çocuklar›n ve engelli lerin ümit ›fl›¤› olmal›d›r.

Ümit fiehri’nde Sosyal Kalk›nma Projesi ile acil yard›m,
kurtarma ve ambulans hizmetleri gelifltirilmeli, meslek ve
beceri kazand›rma hizmetleri art›r›lmal›, kad›nlar ve çocuklar
için koruma evleri aç›lmal›d›r. G›da bankac›l›¤› hizmeti ile
ihtiyaç sahiplerine erzak yard›m› yapmal›d›r .

ümit şehri’nde
sosyal kalkınma
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Ümit fiehri’nde Meslek Edindirme

“Ümit fiehri Meslek Edindirme Kurslar›” Ümit fiehri
sakinlerinin;

• Kiflisel birikimlerini yükseltmek,
• Mesleki ve sanatsal bilgilerini gelifltirmek,
• Pasif tüketici olmaktan ç›k›p aktif üretici olmalar›na
yard›mc› olmak,
• Gelir elde etmelerine katk›da bulunmak,
• ‹stihdam edilebilirliklerini art›rmak
amaçlar› do¤rultusunda kurulmufl, örgün e¤itimi tamamlay›c›
bir yayg›n e¤itim organizasyonudur.
Ümit fiehri Meslek Edindirme Kurslar› Ümit fiehri
yaflayanlar›n›n sosyalleflmesine, kentlileflmesine e¤itim
yoluyla katk›da bulunmay› öngörmektedir.

Ümit fiehri Meslek Edindirme Kurslar› insanlar›m›za
güven afl›lamal›, onlar› yaln›zl›ktan kurtarmal›, yeni dostluklar
kurarak çevre edinmelerini ve gelece¤e umutla bakmalar›n›
sa¤lamalar›d›r.

Ümit fiehri Meslek Edindirme Kurslar› Ümit fiehri
yaflayanlar›n›n istihdam edilebilme vas›flar›n› yükseltmeli,
el emeklerini kazanca dönüfltürerek onlara çeflitli gelir
kap›lar› açmal›d›r. El becerisini sanatsal maharetlerle
birlefltirme f›rsat› bulacak olan flehrin sakinleri ald›¤›
e¤itimlerle bir fleyler üretmenin mutlulu¤una ulaflacakt›r.
Hem maddi hem de manevi yönden tatmin olman›n yan›nda,
birlikte baflarman›n, zaman› de¤erlendirmenin, ö¤renirken
e¤lenmenin fark›na varacaklard›r.

Ümit fiehri Meslek Edindirme Kurslar› Ümit fiehri
yaflayanlar›n›n içindeki yetenekleri keflfedip ortaya
ç›karmalar›na birikimlerini üretime dönüfltürüp gelir elde
etmelerine imkân sa¤layacakt›r.



Ümidimiz

Şehrimiz
Güzel olur!

varsa

69

Kiflilerin kendilerine özgüven duymas›n› sa¤layacak olan
Ümit fiehri Meslek Edindirme Kurslar› kültürel paylafl›m
ve etkileflimi en üst seviyede gerçeklefltirmeye çal›flmal›d›r.

E¤itimlere kat›lan gruplar, yafl, din, dil, ›rk, uyruk, e¤itim
düzeyi, cinsiyet, meslek, statü alanlar›nda hiçbir ayr›m
gözetilmeden kurs merkezlerinde bir araya geleceklerdir.
Bu aç›dan Ümit fiehri Meslek Edindirme Kurslar› e¤itimleri,
toplumsal bar›fl›n korunup gelifltirilmesi hususunda çok
önemli bir aç›¤› kapatmal›d›r. Ümit fiehri Meslek Edindirme
Kurslar›, "örgün e¤itim sistemi d›fl›nda planl›, programl› ve
sistemli olarak yürütülen bir e¤itim flekli" olarak tan›mlanan,
yayg›n e¤itimin ilkeleriyle gerçeklefltirilen bir "yetiflkin
e¤itimi organizasyonu" dur.

a- Atölye ve Uygulama:

Üretim ve Sat›fl Atölyeleri, Ümit fiehri Meslek Edindirme
Kurslar›’nda yürütülen önemli projelerdendir. Bu atölyelerde
üretime ve sat›fla katk› yap›lmas› planlanmakla birlikte, icra
edilen sanatlar›n uygulama örnekleri de ziyaretçilere
sergilenmelidir. Ümit fiehri Meslek Edindirme Kurslar›
bünyesindeki atölyelerde tecrübeli kursiyerlerimiz, usta
ö¤reticiler eflli¤inde üretim yapmal›d›r.

b- Sat›fl Yerleri

Ümit fiehri Meslek Edindirme Kurslar›’nda e¤itim alarak
eser ortaya koyan kursiyerlerin ürünleri etkin bir sat›fl ve
pazarlama yap›s› oluflturabilmek amac›yla kurulacak olan
Sat›fl ve Pazarlama Departman›’nda sat›fla sunulmal›d›r.
Kursiyerlerine yeni sat›fl merkezleri ile pazarlama kanallar›
aç›lmal›, onlar›n maddi kazan›mlar›n›n artmas›na yard›mc›
olunmal›d›r. Kursiyerlerin ürettikleri al›n teri, el eme¤i
ürünler Ümit fiehri Meslek Edindirme Kurslar› Sat›fl
Merkezleri’nde sat›fla sunulmal›d›r.
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Ümit fiehri Meslek Edindirme Kurslar› taraf›ndan baflar›
ile uygulanaca¤› düflünülen di¤er bir proje ise Uygulama
Merkezi’dir. Ümit fiehri Meslek Edindirme Kurslar›nda
uygulamal› s›navla al›nm›fl kursiyerler Ümit fiehri Uygulama
Merkezi’nde çal›flmal›d›r. Burada bir y›l boyunca ileri
düzeyde e¤itim alan seçkin kursiyerlere, mevcut bilgi,
beceri ve vizyonlar›n› reel sektörün beklentilerine göre
flekillendirme ve profesyonel ifl hayat›na kat›lma imkân›
sa¤lanmal›d›r. Uygulama Merkezi’ndeki kursiyerler çeflitli
kifli, kurum ve kurulufllardan gelen sipariflleri haz›rlayarak
bir yandan tecrübe kazanacak bir yandan da emeklerini
maddi kazanca dönüfltüreceklerdir.

Ümit fiehri Meslek Edindirme Kurslar›, gerek kurslar›n
ve kat›l›mc›lar›n say›s›, gerekse e¤itim branfllar›n›n çeflitlili¤i
ve bu e¤itimler sonunda ortaya konan kaliteli ürünlerle
adeta bölgenin en büyük “halk üniversitesi” haline gelmelidir.

c- Faaliyet Alan›

Ümit fiehri Meslek Edindirme Kurslar›, ücretsiz olarak
verdi¤i sanat ve meslek e¤itimlerinin yan› s›ra; sergiler,
seminerler, fuarlar, yar›flmalar, panel-konferans
organizasyonlar› gerçeklefltirmelidir.

Ümit fiehri Meslek Edindirme Kurslar›’n›n hedef
kitlesinde ev kad›nlar›, genç k›zlar ve erkekler, iflsizler,
halen bir iflte çal›flanlar, okuma yazma bilmeyenler, özürlüler,
yafll›lar, emekliler yer almal›d›r.

d- Yasal Dayanak

Ümit fiehri Meslek Edindirme Kurslar› Milli E¤itim
Bakanl›¤› Yayg›n E¤itim Genel Müdürlü¤ü Yönetmelik
esaslar›na göre e¤itim verilmelidir.

5393 say›l› Belediyeler Kanunu çerçevesinde Ümit
fiehri’nin Belediyesi ile Ümit fiehri’nin Kaymakaml›¤›, Ümit
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fiehri’nin Halk E¤itim Müdürlü¤ü’nün imzalayacaklar›
protokol çerçevesinde e¤itimler sürdürülmelidir.

e- E¤itimler

Her fleyin bafl›n›n e¤itim oldu¤u felsefesinden hareket
eden Ümit fiehri Meslek Edindirme Kurslar›, personelinin
ifl kalitesini art›rd›¤›nda hizmetteki kalitenin de artaca¤›
bilinciyle çal›flanlar›na hizmet içi e¤itim vermelidir. Bu
e¤ i t imler  be l l i  per iyot larda ,  sürek l i  o larak
gerçeklefltirilmelidir. Uzman kifliler taraf›ndan e¤itici e¤itimi,
insan iliflkileri, davran›fl gelifltirme, tak›m yönetimi, kiflisel
kalite, motivasyon konular›nda seminerler verilmelidir.

f- Sergi ve Fuar

Ümit fiehri Meslek Edindirme Kurslar›’n› Ümit fiehri
halk›na do¤ru ve etkili bir flekilde tan›tmak için sergiler
düzenlenmelidir.

Ümit fiehri Meslek Edindirme Kurslar›’n›n kursiyerleri
y›l boyunca ürettikleri el eme¤i göz nuru ürünleri y›l içinde
ve dönem sonunda yerel ve genel sergilerle sergilemelidir.
Takdir ve be¤eni toplayan eserler dileyene sat›labilmelidir.

Ümit fiehri Meslek Edindirme Kurslar› e¤itim ve sanat
alan›ndaki baflar›l› çal›flmalar›n› duyurmal›, ülkemizin
unutulmaya yüz tutmufl el sanatlar›n›n en güzel örneklerini
tan›tmal›d›r.

Ümit fiehri’nde Bayat Ekmek

Ekme¤imiz yoklu¤unda arad›¤›m›z, bol buldu¤umuzda
israf etti¤imiz kavgam›z›n sebebi… Çocuklar›m›z›n a¤z›n›n
tad›d›r ekme¤imiz… Bulamad›¤›m›zda kayg›lar›m›z›n
sebebidir. Bölüfltükçe ekme¤imiz ço¤al›r, biz de ço¤al›r›z.
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Ümit fiehri Bayat Ekmek Projesi ile bayat ekmeklerin
de¤erlendirilmesine ve ekmek israf›n›n önemli ölçüde
önüne geçilmesine çal›fl›lmal›d›r.

Dünyan›n farkl› bölgelerinde insanlar yiyecek ekmek
bulamazken ülkemizde 2,1 milyar ekme¤in çöpe at›lmas›
yürekleri s›zlatmaktad›r. Bu israf›n önüne geçmek için çaba
harcanmal›d›r.
Bayat ekmeklerin sa¤l›kl› bir flekilde toplanmas› için f›r›nlara
kutular konulmal› ve toplanan ekmekler hayvan bar›naklar›na
gönderilmelidir.

Ümit fiehri’nde Ask›da Ekmek

Vermek, mutlu olmakt›r. Baflkalar›n›n sevincine flahit
olmakt›r.  ‹htiyaç sahiplerini koruyup kollad›kça hazz›n
doruklar›nda olmakt›r vermek…
Ümit fiehri Ask›da Ekmek Projesi, maddi durumu iyi olan
yard›mseverlerin f›r›na gittiklerinde ihtiyaçlar›n›n haricinde
bir veya daha fazla ekme¤in paras›n› ödemek suretiyle
ask›ya ekmek b›rakmalar›d›r. ‹htiyaç sahipleri f›r›na gelip
hiçbir ücret ödemeden ask›dan ekmek alabilmelidir. ‹htiyaç
sahipleri ile hay›rseverler aras›nda hay›r köprüsü kurulmal›
ve ihtiyaç sahiplerinin hay›rseverler ile yüz yüze gelmeden
ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›na imkan sunulmal›d›r.

“Ask›da Ekmek” tabelas›n›n konulaca¤› f›r›nlar belirlenmeli,
her f›r›n için otuz kifliden oluflan listeler haz›rlanmal›d›r.
Her mahalledeki ihtiyaç sahipleri saptanarak, kendilerine
en yak›n f›r›na yönlendirilmek suretiyle ekmek almalar›
sa¤lanmal›d›r.

Projeden yararlanmak isteyen Ümit fiehri’nin Belediye’sine
baflvuran ihtiyaç sahipleri fakirlik kâ¤›d› getirmeleri kofluluyla
listelere eklenmelidir. Her ay düzenli olarak f›r›nlar kontrol
edilmeli, ayl›k verilen ekmek say›s› kaydedilmelidir.
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“Ümit fiehri Ask›da Ekmek Projesi” yard›msever herkesin
sahip ç›kmas› gereken bir proje olmal›d›r.

Ümit fiehri’nde  Çorba Çeflmesi

Bir s›cak çorba ile ›s›n›r buz tutmufl yürekler… Bir
s›cak çorba ile güne bafllaman›n iç huzurunu yaflar kadir
k›ymet bilenler… Bir s›cak çorba için edilen dualar›n
aminleri duyulur semalarda… Bir s›cak çorba için gönül
çeflmesine konuk olmakta s›ra…

“Ümit fiehri Çorba Çeflmeleri Projesi” ile halk›n yo¤un
olarak bulundu¤u yerlere “Çorba Çeflmeleri” konulmal›
ve Ümit fiehri’nde oturup her sabah ifline giden ve çorba
içmek isteyen yard›msever esnaflar›n katk›lar›yla herkese
hizmet sunulmal›d›r.

Mesai günlerinde sabah 6:00’dan itibaren hizmet verilmeli
ve farkl› noktalara da çorba çeflmeleri kurulmal›d›r.  Bu
projeyle “Güne s›cak bir merhaba” demenin zevkini Ümit
fiehri halk› yaflamal› ve yaflatmal›d›r.

Ümit fiehri’nde  Sosyal Yard›m

“Ümit fiehri Sosyal Yard›m Faaliyetleri” ile kendi
ellerinde olmayan nedenlerle asgari seviyede dahi geçinme
imkân› bulamayan insanlar›; muhtaçl›k araflt›rmalar›na dayal›
olarak en k›sa sürede kendi kendilerine yeterli hale getirmek
amaçlanmaktad›r.

Herkesin toplumdaki hizmet ve imkânlardan eflit olarak
yararlanmas› sa¤lanmal›d›r. Böylelikle toplumsal rahats›zl›klar
önlenmeli, insanlar aras›ndaki sosyal ve ekonomik
adaletsizlikler azalt›larak toplumun imkânlar› ölçüsünde
insanlar refaha ulaflt›r›lmal›d›r.

Ümit fiehri’nin Belediyesi’nde sosyal hizmet ve sosyal
yard›m alan›ndaki hizmetlerden kad›nlar, yafll›lar, engelliler,
çocuklar, gençler, yoksullar ve toplumdaki di¤er kesimler



yararlanmal›, sosyal yard›m faaliyetlerine büyük ölçüde
destek verilmelidir.

Ümit fiehri’nde Bar›nma

Unutmak kurumakt›r. Unutmak ahde vefas›zl›kt›r. ‹htiyaç
sahiplerini unutmak ve onlar› görmezden gelmek hayata
tutunmamakt›r.

Bu amaçla, ihtiyaç sahibi ailelerimize s›cak ev ortam›
sa¤lamay› amaç edinmeli. Sosyal güvenlik kurulufllar›na tabi
olmayan ve bu kurulufllardan ayl›k gelir almayan vatandafllar›n
bar›nma ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› ile hayatlar›ndaki
olumsuzluklar giderilmeye çal›fl›lmal›d›r. ‹htiyaç sahibi
olanlara geçici olarak küçük bir yard›m yap›lmas› veya
e¤itim, ö¤retim imkânlar› sunularak topluma faydal› hale
getirilmeleri sa¤lanmal›d›r.

Ümit fiehri’nde Market

“ Ümit fiehri’nin Belediyesi Dayan›flma ve ‹yilefltirme
Marketi” ad›yla kurulacak olan hay›r marketinde ihtiyaç
sahiplerinin ihtiyaçlar› karfl›lanmal›d›r. Bu market ile yard›ma
muhtaç vatandafllar›n onur ve gururu korunmal›, yard›mlar›
gizlilik içinde kendilerine ulaflt›r›lmal›d›r.

Ümit fiehri’nin Belediyesi Dayan›flma ve ‹yilefltirme
Marketi projesi ile Ümit fiehri’nde açl›k s›n›r›nda yaflayan
fakir vatandafllara her türlü g›da, giyecek, dayan›kl› ev
eflyas›, sa¤l›k malzemesi ve çocuklar için k›rtasiye yard›m›
yap›lmal›d›r. Ayr›ca hay›rsever vatandafllar›n ba¤›fllad›¤›
malzemelerin, kime, ne zaman ve kim taraf›ndan teslim
edi ld i¤ in i  istedi¤ i  takdirde ö¤renebi lmel id ir .

Proje kapsam›nda ailenin ihtiyaç durumuna göre Ümit
fiehri’nin Belediyesi Dayan›flma ve ‹yilefltirme Marketi kart›
da¤›t›lmal›,  kartlara para-puan yüklenerek vatandafllar›n
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yüklenen para puanlarla marketten ihtiyac› olan istedi¤i
ürünü her ay alabilmeleri sa¤lanmal›d›r.

Hemen hemen tüm belediyeler, ihtiyaç sahibi ailelere
sosyal yard›mda bulunmaktad›r. Ancak yap›lan bu
yard›mlar›n büyük bir k›sm› pirinç, bulgur, makarna gibi
belli ürünlerle s›n›rl› kalmaktad›r. Ümit fiehri’nin Belediyesi
Dayan›flma ve ‹yilefltirme Marketi Projesi ile ihtiyaç sahibi
vatandafllar›n kendi ihtiyac› olan ürünleri almalar›na katk›da
bulunulacakt›r.

Ümit fiehri’nin Belediyesi kardefl belediyelerini bularak,
onu seven ve destekleyen kardeflleriyle birlikte olmal›d›r.
Türkiye’de ve dünyada aray›fl içerisinde olacak olan Ümit
fiehri’nin Belediyesi, kardefl belediyelerden maddi ve manevi
yard›m yap›lmas›n› sa¤lamal›, kalk›nma ve büyüme birlikte
olmal›d›r.

Önce, Türkiye’deki Belediyeler ile Ümit fiehri’nin
Belediyesi’nin sorunlar›n›n neler oldu¤u paylafl›lmal›d›r.
‹liflkilerimizi üst düzeyde tutup, Ümit fiehri’nin Belediyesi’ni
kardefl belediye seviyesine getirmek için gereken çal›flmalar
h›zla sürdürülmeli ve bu proje Ümit fiehri’nin Belediye
Baflkanl›¤› taraf›ndan yürütülmelidir.

‹htiyaç sahiplerini, ö¤rencileri, asker ailelerini kapsayacak
olan yard›mlar›n bir k›sm› Belediye taraf›ndan karfl›lan›rken
bir k›sm› da hay›rsever vatandafllar taraf›ndan karfl›lanmal›d›r.

Ümit fiehrinin fiehit ve Gazi Aileleri

fiehitlerimiz ve gazilerimiz rahat nefes alabilme
sebebimizdir. Vatan için, devlet için, millet için fedakarl›k
yapmaktan kaç›nmam›fllard›r. Onlar oldu¤u için var olmufltur
huzur… Onlar oldu¤u için yar›nlardan ümitlidir genç
nesil… Onlar yaln›z b›rak›lmamas› gerekenlerdir. Gazi ve
flehitlerin aileleri de bize, bu millete emanettir.



Emanete sahip ç›kmak ad›na gazi ve flehit ailelerimiz
için her ay toplant›lar düzenlenmeli, sorunlar› dinlenerek
çözümler üretilmelidir.

Gazilerimiz ve flehit aileleri yaln›z b›rak›lmayarak, sosyal
faaliyetler, kahvalt› gezi programlar› ile motivasyonlar›
sa¤lanmal›d›r.

Ümit fiehri’nde Sevgi Çemberi

Yar›m kalm›fl duygular› tamamlamakt›r sevmek…
Sevdi¤ini Allah için sevenler, sevmekten vazgeçmeyenlerdir.
Yüre¤ini buz tutmufl mekanlara çevirmeyenlerdir Allah
için sevenler… Mekan› güzellefltiren onlard›r. Dar alanlar›
geniflleten, yokluklar› gideren, görmeyi bilenler onlard›r.
 Komflusunun haliyle dertlenenler Allah için sevenlerdir.
Uykuyu haram bilir onlar…

Lokmalar bo¤az›na dizilir onlar›n… Allah için sevenler
halden anlayanlard›r.Siz de Ümit fiehri’nin Belediyesi olarak
derdinizi sevin..

“Ümit fiehri’nde Sevgi Çemberi Projesi” ile; Ümit
fiehri’nin Belediye’sine müracaat etmifl veya belediye
taraf›ndan tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin yak›n
çevreler indeki  komflular z iyaret edi lmel id ir .

Mahallesinde veya soka¤›nda ihtiyaçl› bir aile oldu¤u,
ihtiyaç durumu ve nelere ihtiyaçlar› oldu¤u konusunda bu
ailelere bilgi verilmelidir. Bu aile ister ayni isterse de nakdi
yard›m yapmakta tamamen serbest olmal›d›r.

‹stedi¤i takdirde evinde kulland›¤› veya kullanmad›¤› ikinci
el kullan›labilir bir eflyay› da verebilmelidir.

Kullan›labilir durumdaki eflyalar vatandafllar›m›z›n
evlerinden al›n›p ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim
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edilmelidir. Beyaz eflya, hal›, koltuk, çekyat tarz› eflyalar
vatandafllara da¤›t›lmal›d›r.

“Eskileriniz Eskimesin” slogan›yla yola ç›k›lacak olan
proje ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin ihtiyaçlar› karfl›lanmal›d›r.
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Ümit fiehri’nde Yanl›z De¤ilsiniz

Hat›rlad›kça hat›r› say›l›r geçen y›llar›m›z›n... Hat›rlad›kça
yaln›zl›¤› da¤›l›r yafll›lar›m›z›n… Y›llar›n y›pranm›fll›¤›n›,
zaman›n vurdumduymazl›¤›n› unutturur hat›rlamak…

“Ümit fiehri’nde Yaln›z De¤ilsiniz Projesi” ile yafll›lar›n
daha temiz ve sa¤l›kl› ortamlarda yaflamalar›n› sa¤lamak
amaçlanmal›d›r. Kimsesiz yafll›lar›m›z›n evleri periyodik
aral›klarla özel temizlik ekipleri taraf›ndan temizletilmelidir.

Ümit fiehri’nde Kimsesizlerin Kimi

Kimsesizlerin kimi olmak, onlar›n yaln›zl›klar›n›
unutturmak için yola ç›k›lan bu projede Ümit fiehri’nde
yaflayan, ailesi taraf›ndan yaln›z b›rak›lan yafll›, düflkün,
kimsesiz vatandafllar›m›za ev ziyaretleri yap›lmal›d›r.

 Düzenlenecek gezi ve etkinliklerle kimsesizlerin sosyal
hayata kat›lmalar› sa¤lanmal›, çeflitli gönüllü gruplar ile
haftada bir gün onlara ziyaretler düzenlenmelidir.

Ümit fiehri’nde Sevgililer Günü

1 Ekim Dünya Yafll›lar Günü’nde düzenlenecek bir
kahvalt› ile çiftlerimizin gönülleri fethedilmelidir.

Ümit fiehri’nin Belediyesi 14 fiubat Sevgililer Günü"’nde
evliliklerinde k›rk y›l›n› dolduran, y›llarca ayn› yast›¤a bafl
koyan çiftlere unutamayacaklar› bir gün yaflatmak amac›yla
özel bir program düzenlenmelidir.  Bu program ile çiftler
birbirlerine olan sevgilerini bir kez daha dile getirme imkan›
bulabilmelidir.
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Ümit fiehri’nde Sa¤l›k Hizmetleri

Günümüzde “sa¤l›k hizmeti” denilince, “Tan› ve tedavi
hizmetleri” biraz da  “rehabilitasyon hizmetleri”
anlafl›lmaktad›r. Oysa “tan› ve tedavi hizmetleri” sa¤l›k
hizmeti de¤il, hastal›k hizmetidir.

Sa¤l›kl› nesiller sa¤l›kl› düflünceleri hayata geçirir. Sa¤l›¤›
ve sa¤l›ks›zl›¤› oluflturan unsurlar toplumsald›r. Ümit
fiehri’nde sa¤l›ks›zl›¤› önleyecek ve giderecek her türlü
çal›flma yap›lmal›d›r.

Yafll› ve yatalak hastalar›n evlerinde muayeneleri
yap›lmal›d›r. Felçli ve a¤›r hastalar›n tedavi süreçlerinde
di¤er araçlarla nakilleri s›ras›nda oluflabilecek olumsuzluklar›
ortadan kald›rmak için sosyal güvence aranmaks›z›n hasta
nakil arac› ile hastalar hastanelere nakledilmelidir.

Ümit fiehri’nde Sa¤l›k Taramas›

Ümit fiehri’nin ‹lkö¤retim okullar›nda ö¤renim gören
ö¤rencilerinin difl sa¤l›¤›n›n korunmas› amac›yla ücretsiz
“A¤›z ve Difl Sa¤l›¤› Taramalar›” yap›lmal›d›r. Ö¤renciler
periyodik aral›klarla “Özel A¤›z ve Difl Sa¤l›¤›
Merkezlerinde”, sosyal güvencesine bak›lmaks›z›n uzman
difl hekimleri taraf›ndan muayene edilmelidir. Muayene
sonras›nda; ö¤renciler difl sa¤l›¤› konusunda bilgilendirilmeli,
ö¤rencilere difl f›rçalama yöntemleri de ö¤retilerek onlara
difl f›rçalama al›flkanl›¤› kazand›rmak için difl f›rçalar› ve difl
macunlar› hediye edilmelidir.

Ücretsiz kalp sa¤l›¤› taramas› yap›lmal›d›r. Ümit fiehri’nin
Meydan›’na kurulacak çad›rda, kalp sa¤l›¤› taramas›ndan
geçmek isteyen vatandafllar›n kan flekeri ve kolesterolleri
ölçüldükten sonra EKG’leri çekilmelidir.

Çekilen EKG’ler do¤rultusunda kardiyolog taraf›ndan
muayene edilecek vatandafllar›m›z, daha ileri derecede
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tetkikleri gerekiyorsa çeflitli sa¤l›k kurulufllar›na
yönlendirilmelidir.

Özel sa¤l›k kurulufllar› ile iflbirli¤i sonucunda erken tan›
için göz muayenesi yap›lmal›d›r. Halk›n talebi dikkate
al›narak, tüm Ümit fiehri’nin Belediyesi çal›flanlar›na ücretsiz
göz tansiyonu taramas› gerçekleflt ir i lmel idir .

Ümit fiehri’nde ‹flyeri

Ümit fiehri’nde pazar yeri denetleme komisyonu
oluflturularak, pazarlarda g›da sat›fl› yapan esnaflar›n hijyen
denetimleri yap›lmal›d›r.

Kantinlerde sat›lmamas› gereken yiyecekler ve içecekler
için komisyonlar kurulmal› ve gerekli denetimler yap›lmal›d›r.

Ümit fiehri’nde E¤itim

Özel sa¤l›k kurulufllar› ile iflbirli¤i yap›lmal›, vatandafllar›n
sa¤l›k konusunda bilinçlenmeleri sa¤lanmal›d›r.
Düzenlenecek e¤itim seminerleri ile lise ça¤›ndaki gençler
sa¤l›kl › yaflam konusunda bil inçlendiri lmelidir.

Okullardaki ve g›da ile ilgili iflyerlerinde çal›flan personele
“sa¤l ›kl ›  g›da ve hi jyen e¤it imi” veri lmelidir.

Ümit fiehri’nde Sünnet fiöleni

Ümit fiehri’nde yaflayan çocuklara yönelik sünnet
organizasyonu yap›lmal›d›r. fiölen havas›nda geçecek bu
organizasyonda davetlilere ikramlar yap›lmal›, yar›flmalar
ve  konserlerle çocuklara unutamayacaklar› bir gün
yaflat›lmal›d›r.
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Ümit fiehri’nde Has Bebek

Ümit fiehri’nde yeni bebek sahibi olan ailelere, içerisinde
anne ve bebe¤in kullan›m›na yönelik bebek bezinden, ›slak
mendile, bebek albümüne kadar yeni do¤an bir bebe¤in
bak›m›yla ilgili her fleyin bulundu¤u “has bebek” çantas›
Ümit fiehri’nin Belediyesi ad›na hediye edilmelidir.

Bu setin içerisinde flunlar yer almal›d›r:

Çanta,
Bebek alt de¤ifltirme bezi,
Kirli çamafl›r torbas›
Molfix bebek bezi ve ›slak mendil,
Papia tuvalet kâ¤›d› ve cep mendil
Dalin bebek flampuan›, bebek ya¤›, piflik kremi, çamafl›r
deterjan› ve yumuflat›c›
Bebedor biberon, mama taba¤›, ç›ng›rak
Sa¤l›kl› bebek bak›m k›lavuzu
Foto¤raf albümü

Ümit fiehri’nde Gerçek Hayat

Madde ba¤›ml›lar›n›n “hayata yeniden merhaba” demeleri
için bafllat›lacak bu proje ile  ba¤›ml›lar›n tedavi edilmelerine
yard›mc› olunmal›d›r.

Ümit fiehri’nin Belediyesi olarak Psikolojik ve
Dan›flmanl›k biriminde dan›flmanl›k ve terapi hizmetleri
verilmelidir. Gerçek Hayat Projesi ile ilgili hasta yat›fllar›
Ümit fiehri’nin Belediyesi taraf›ndan gerçeklefltirilmeli,
madde ba¤›ml›lar› meslek programlar›, ifl sahalar› ve aç›k
ö¤retimde e¤itim deste¤ine yönlendirilmelidir.
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Ümit fiehri’nde Aile Okulu

Psikolojik Dan›flmanl›k Birimi, Ümit fiehri’ndeki okullarda
“A‹LE OKULU” seminerleri yaparak bütün ailelere
ulaflmal›d›r. Seminerler “Aile içi iletiflim”, “Davran›fl
bozukluklar›”, “Ergenlik” ve “Medya-Çocuk” iliflkisi
konular›nda velilere yönelik düzenlenmelidir. Seminerler
s›ras›nda ihtiyaç duyan velilerimiz bireysel olarak da
psikolojik e¤itim alabilmelidir.

Ümit fiehri’nde “Ba¤›ml› Olma Özgör Ol”

Ümit fiehri’nde yaflayan ilk ve orta ö¤retim ö¤rencilerinin
her türlü ba¤›ml›l›ktan (sigara, alkol, uyuflturucu, teknoloji)
kurtulmas›na yönelik çal›flmalar yap›lmal›d›r. Ö¤renciler
bi lg i lendir i lmel i ,  fark›ndal ›k lar ›  art ›r › lmal ›d ›r .

Fiziksel ve ruhsal bak›mdan sa¤l›kl› bireylerin yetifltirilmesi
ile Ümit fiehri yeniden hayat bulacakt›r.

Ümit fiehri’nde ‹laç toplama kampanyas›

Ümit fiehri’nin Belediyesi taraf›ndan ilaç kampanyas›
yürütülmeli, yard›ma muhtaç vatandafllar›m›z›n tedavileri
do¤rultusunda ilaçlar› temin edilmelidir.

Ümit fiehri’nde Bafl›bofl Hayvanlar›n
insanlara zarar vermesini engellenmesi

Bafl›bofl hayvanlar›n insanlara zarar vermemesi ve kuduz
vakalar›n›n önüne geçilmesi ad›na bafllat›lacak bu proje ile
Ümit fiehri’nin Belediyesi’ne ba¤l› bütün mahallelerde sokak
hayvanlar›n›n zararl› de¤il dost olmalar› sa¤lanmal›d›r.

Bafl›bofl hayvanlar, ilgili kurum veya yetkili kifliler
taraf›ndan k›s›rlaflt›r›l›p rehabilite edilmelidir. Hayvanlar,
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afl›lar› yap›ld›ktan sonra kulaklar›na küpe tak›larak do¤al
ortam›na b›rak›lmal›d›r.

Ümit fiehri’nde Cenaze Hizmetleri

Ac›lar› paylaflmak ve hafifletmek ad›na Ümit fiehri’nin
Belediyesi halk›n›n her zaman yan›nda olmal›d›r. Hakk’›n
rahmetine kavuflanlar›n cenazeleri belediye taraf›ndan
kald›r›lmal›d›r.

Normal nedenlerle evde meydana gelen ölüm
olaylar›nda cenaze evinden al›narak gerekli tüm ifllemler
yap›larak (ölüm raporu, y›kama, kefenleme, tabuta
yerlefltirme, nakil belgesini haz›rlama) nakli ve defin
hizmetleri belediye taraf›ndan verilmelidir.  Masraflar›n
tamam› Belediye taraf›ndan karfl›lanmal›d›r. Vefat eden
tüm vatandafllar›n yak›nlar›na taziye ziyaretinde bulunulmal›
ve Ümit fiehri’nin Belediyesi taraf›ndan taziye evinde yemek
verilmelidir. Sevgiler paylafl›ld›¤› gibi ac› ve kederler de
paylafl›lmal›d›r.

Ümit fiehri’nde Okul ve ‹badethanelerin
Temizli¤i

H›zla geliflen ça¤›m›zda temizlik önem bak›m›ndan ilk
s›ray› alm›flt›r.  Temiz bir toplum beraberinde sa¤l›kl› ve
kaliteli bir yaflam› da getirir. Ruhu ve bedeni kötü ve pis
olan her fleyden ar›nd›rmakt›r temizlik… Yar›nlar›m›za
güzel bir gelecek haz›rlamak ve örnek olmakt›r.

Ümit fiehri’nin Belediyesi “temiz bir çevre güvenli bir
çevredir” ilkesinden hareket etmelidir. Okul ve
ibadethanelerin iç ve d›fl temizli¤i, haflereler için gerekli
çal›flmalar bütün mahallelerde, düzenli bir flekilde Ümit
fiehri’nin Belediyesi taraf›ndan ücretsiz olarak yap›lmal›d›r.

Gerekli yasal ifllemler tamamland›ktan sonra, hizmet
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al›m› ad› alt›nda ilgililerle sözleflme yap›lmal›, uygulama
sürecinde, Ümit fiehri’nin Belediyesi sadece kontrol ve
takibi sa¤lamal›d›r.

Bilgi fiehri Ümit fiehri

“Bilgi fiehri Ümit fiehri” projesi ile Ümit fiehri’ni bilgi
aç›s›ndan gelifltirmek, gençleri bilime yaklaflt›rmak
hedeflenmelidir.

Ümit fiehri nas›l bilgi flehri haline getirilmeli?

Ümit fiehri Akademi

ÜM‹T fiEHR‹ AKADEM‹ için Ümit fiehri’nde yaflayan,
ö¤retim üyesi, yüksek lisans ve doktora ö¤rencilerinin
akademik çal›flmalar›ndan, fikirlerinden, görüfllerinden
istifade edilmeli ve bu kifliler flehrin gelece¤ine dair söz
söylemeye davet edilmelidir.

Ümit fiehri’nde halka hizmetkârl›k yap›lmal›, halk›n
hakk› ve hukuku korunmal›d›r.

Ümit fiehri akademik çal›flmalar ›fl›¤›nda daha emin
ad›mlarla yükselifline devam ederken, ülkenin gelece¤i olan
genç bilim adamlar› da her yönden desteklenmelidir.

• Bilgi Kulübü
• Bilgi Soka¤›
• Bilgi Kahvesi
• Zekâm
• Anne Üniversitesi Projesi
• Bilim Merkezi Projesi oluflumlar›yla Ümit fiehri bilgi
flehri haline getirilmelidir.
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Ümit fiehri Bilgi Kulübü

Ümit fiehri Bilgi Kulüpleri ortaokul ve liselerden seçilen
ö¤rencilerden kurulmal›, üniversitelerdeki kulüp
organizasyonlar› fleklinde çal›flmal›d›r. “B‹LG‹ fiEHR‹ ÜM‹T
fiEHR‹” projesinin okullardaki temsilcisi olarak çal›flacak
olan bu kulüpler sayesinde gençler bilime yaklaflt›r›lmal›d›r.
Bunun gerçekleflebilmesi için ilçe Milli E¤itim Müdürlü¤ü
ile bir protokol haz›rlanmal›d›r.

Bilgi kulüpleri temsilcileri özellikle “ÜM‹T fiEHR‹
Akademi” ile irtibatl› olmal›d›r. Ö¤rencilerden oluflan ve
seçilen yedi temsilci bilgi elçili¤i görevini üstlenmelidir.

Bilgi Kulübü bünyesinde düzenlenecek “Bilgi Turlar›”
ile Ümit fiehri’nde yaflayan ilk ortaö¤retim ça¤›ndaki
çocuklar tarihi ve özel yerlere götürülmelidir. Bu geziler
çocuklar›n ve gençlerin hayata ve dünyaya bak›fl aç›lar›n›
de¤ifltirecek, ufuklar›n›, hayallerini geniflletecektir. Bilgi
turlar›na Bilgi Kulüpleri’nde aktif ö¤rencilerin kat›l›m›
sa¤lanmal›d›r.

• Bilgi Kulübü bünyesinde “Bilgi fiölenleri” yap›lmal›, flölenler
sempozyum a¤›rl›kl› olmal›d›r.
• Konuflmac› olarak, akademisyenler ve uzman konuklar
kat›lmal›d›r.
• Panelist olarak, Bilgi Kulüpleri’nden belirlenen ö¤renciler
al›nmal›d›r.
• Ö¤rencilerin kendi sorunlar›n› tart›flmalar›, çözüm yollar›n›
yine kendi bak›fl aç›lar›yla ortaya koymalar› sa¤lanmal›d›r.

Ümit fiehri Bilgi Soka¤›

Ümit fiehri Bilgi Soka¤› önemli mekanlar ve konularda
haz›rlanacak foto bloklar›n›n ve çeflitli icatlar›n sergilenece¤i
alanlardan oluflmal›d›r.
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Bu etkinlik bilgi kulübü ö¤rencileri taraf›ndan herkese
yönelik ve halka aç›k alanda uygulanmal›d›r. Etkinliklerde;
boyama atölyesi,  maket uçak atölyesi,  planetaryum
gösterileri, hava gözlem çal›flmalar›, çeflitli deneysel gösteriler
sergilenecek ve bilgi elçilerinin bilgilerini ve hünerlerini
sergileyebilece¤i bu soka¤a tüm okullardan ö¤rencilerin
ziyareti sa¤lanmal›d›r. Bilgi soka¤› etkinli¤i takriben sekiz
haftal›k süreçler halinde devam ettiri lmelidir.

Ümit fiehri Bilgi Kahvesi

Çocuklar›n ve gençlerin olumsuz örneklerle karfl›laflmalar›n›,
zararl› al›flkanl›klar edinmelerini önlemek amac›yla Ümit
fiehri’nde Bilgi Kahvesi oluflturulmal›d›r. Bilgi Kahvesi ile
denetimden uzak internet kafeler tarz›ndaki mekanlardan
gençlerin uzak durmalar› sa¤lanmal›d›r.
Etkinlikler özellikle bilgi kulüplerinde etkin ö¤rencilerle
daha verimli hale gelecektir.
Bilgi kahvesi flu k›s›mlardan oluflmal›d›r.

• Ümit fiehri’ni tan›yal›m köflesi
• Zeka oyunlar› köflesi
• Yazar isimleri ile isimlendirilen sohbet köfleleri

(Dönüflümlü)
• Bilgisayar köfleleri
• Kantin
• Baz› sunumlar için sunum köflesi

Bilgi kahvesinde;

-Bilgi Kahvesi müdavimlerine Bilgi Kahvesi Kimlik Kartlar›
verilmeli, ö¤rencinin bilgi kahvesinde ne kadar vakit geçirdi¤i
bu kartlarla tespit edilmelidir.

-‹lçeyi tan›tan panolar, foto bloklar ve interaktif tan›t›m
sa¤layan kiosklar bulunmal› ve bunlar iki ayda bir
güncellenmelidir.
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Ümit fiehri’nde Turnuvalar

Bilgi kahvesinde sürekli zeka oyunlar› turnuvalar› ile
ö¤rencilerin etkin olmas› sa¤lanmal›; rekabeti, grup içi
iletiflimi, dayan›flma ve yard›mlaflmay› ö¤renmelerine katk›da
bulunulmal›d›r.

Ümit fiehri Zekâm

“Ümit fiehri Zekâm Projesi ” ile ilkokul ve ortaokul
ö¤rencilerinin zekâ, kavrama, ak›l, mant›k, özgüven ve
sosyal geliflimini en etkili flekilde sa¤lamak amaçlanm›flt›r.

Zihni aktif kullanarak düflünce üretmeye, çok yönlü
düflünmeye, h›zl› kavramaya, elefltirel düflünmeye, problem
çözmeye, dikkat geliflimi ve üretkenlik becerisi kazand›rmaya
yönelik çal›flmalar yap›lmal›d›r.

Proje bafllang›c›nda öncelikle anne babalar zeka ve
sosyal geliflim konular›nda seminerlerle bilgilendirilmelidir.
Süreç içerisinde velilere geri dönüflümler yap›lmal› ve
velilerin program içinde etkin olmalar› sa¤lanmal›d›r.
Program›n ana hatlar› flu flekilde olmal›d›r;

• Zihin gelifltirme oyunlar›
• E¤itim materyalleri
• Yap›land›rmac› Yaklafl›m ve Uygulama Örnekleri
• Beyin Uyumlu Ö¤renme
• Ö¤renme Stilleri

Ümit fiehri’nde Anne Üniversitesi

Ümit fiehri’nde Anne Üniversitesi Projesi ile annelerin
kendilerine olan özgüvenini art›rmak, anneler ve çocuklar›
aras›ndaki e¤itim seviyesini güncellemek, annelerin sosyal
hayatta daha fazla yer almalar›na yard›mc› olmak ve toplum
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gözünde sayg›nl›klar›n› art›rmak amaçlanm›flt›r.

Projeye dahil olmas› hedeflenen kitle Ümit fiehri’nde ikamet
eden, ortaokul veya lise mezunu okul ça¤›nda çocu¤u olan
annelerdir.

E¤itim verilecek derslerin konu bafll›klar›

1. De¤erler E¤itimi
2. ‹letiflim Becerileri
3. Ev Ekonomisi
4. Düflünce
5. Sanat ve Toplum
6. Sa¤l›k Bilgisi ve Çevre Bilinci
7. Giriflimcilik
8. E¤itimde Ailenin Rolü
9. Medya Okur Yazarl›¤›

Ümit fiehri’nde Bilim Merkezi

Ümit fiehri’nde Bilim Merkezi Projesi ile her yafltan
farkl› birikime sahip insanlar› bilimle buluflturmak
amaçlanm›flt›r. Bilim ve teknolojiyi toplum için anlafl›l›r ve
ulafl›l›r hale getirmeye yönelik bu proje ile ziyaretçiler
denemeye ve keflfetmeye teflvik edilmifltir.

Bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde art›rmak,
zihinlerde bilime dair olumlu bir yarg› oluflturmak
hedeflenmifltir.

Ümit fiehri’nde Bilim Merkezi Projesi ile bilginin bireysel
olarak kazan›m›na yönelik ömür boyu sürecek bir istek
ve motivasyon oluflturulmal›, bilimsel merak uyand›r›lmal›d›r.
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Ümit fiehri Belediyesi Bilgi Evleri

Ümit fiehri Belediyesi çocuklar›, hayat›n gerçeklerine
göre yetifltirip, onlar› gelece¤e, ça¤›n teknik, bilgi ve
teknolojilerine haz›rlamak amaçlanm›l›d›r. Bu projenin
hedef kitlesi; ülkemizin ekonomik farkl›l›klar› nedeniyle
teknolojiye ulaflma zorlu¤u çeken alt-orta gelir düzeyine
sahip ailelerin çocuklar›d›r. Herkese eflit e¤itim imkân›
sa¤lanmal›, Bilgi Evleri ile gençlerimiz bilgi ve beceriyle
donat›lacak mekânlara kavuflturulmal›d›r.

Bilgi Evleri ile ilkö¤retim ça¤›nda bulunan tüm ö¤renciler;
günlük ödevlerini, dönem ödevlerini, y›ll›k ödevlerini ve
projelerini bilgisayar ortam›nda haz›rlayabilmelidir.
Ö¤renciler, internet ortam›nda araflt›rma yapabilmeli,
bilgisayar bilgilerini gelifltirerek pratik yapma imkân›
bulmal›d›r.

Bilgi Evleri’nin kütüphanelerinden roman, hikâye vb.
kitaplar ödünç al›nabilmeli, okul ç›k›fl›ndan sonra ders
çal›flma imkân› bulmalar› sa¤lanmal›d›r. Kitaplar üyelerin
rahatl›kla ulafl›p alabilecekleri flekilde raflara dizilmelidir.

Görevli rehber ö¤retmenler üyelerin talepleri
do¤rultusunda kitap bulma veya ödev araflt›rma konular›nda
yard›mc› olmal›d›r. Okuma al›flkanl›¤›n› yayg›nlaflt›rmak için
ö¤renciler öncelikle kütüphane bölümüne yönlendirilmelidir.

Çocuklar›n internete rehber ö¤retmen eflli¤inde
girmeleri sa¤lanmal›d›r. Bu rehber ö¤retmen ö¤rencilere;
öncelikle temel bilgisayar kullan›m›, Web sitesi kullanma
ve ödev araflt›rma konular›nda yön vermelidir.

Bilgisayarlara çocuklar›n geliflimine zararl› sitelere girifli
engelleyici programlar yüklenmelidir ‹nternet kullanabilme,
bilgisayarda yaz› yazabilme, araflt›rma ve ödevleri print
edebilme, sessiz bir ortamda kitap okuyabilme, rehber
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kaynaklardan araflt›rma yapabilme imkân›na ö¤renciler
kavuflturulmal›d›r.

Ümit fiehri’nde Bilgi Portal›

Ümit fiehri’nde oluflturulacak Bilgi Portal› ile hedeflenen
çal›flmalar flunlar olmal›d›r:

• Ö¤rencilerin araflt›rma yaparken zararl› sitelerin tuza¤›na
düflmesini önlemek.

• Edebiyat, sanat gibi bölümler açarak, ö¤rencilerin ve
gençlerin üretmelerini teflvik etmek.

• Okullar ve ö¤renciler aras›nda iyi ve sa¤l›kl› bir iletiflim
kurmak.

• Mail gruplar› oluflturularak ö¤rencilere bilgi ak›fl› sa¤lamak.

• Video ve resim galerileri ile görsel içerikler sunmak

• Ders içerikleri ile sorular yöneltebilme imkân› tan›mak

Ümit fiehri’nde Kad›n Yaflam Merkezi

Toplumun mimar› kad›nlar›n e¤itim seviyelerini
yükseltmek, ruh ve beden sa¤l›klar›n› korumak ve toplumun
yeniden inflas›na yönelik olarak kad›nlar›m›z› bilinçlendirmek
için yaflam alan› oluflturulmal›d›r.

Ümit fiehri’nin Belediyesi Kad›n Yaflam Merkezi ile yeni
bir kent kimli¤i kazand›r›lmal›,  kad›nlar›m›z›n sosyal hayata
kat›l›m› noktas›nda destek verilmelidir.
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Ümit fiehri’nin Belediyesi’nde Acil
Durumlar ‹çin  Vip Hizmeti

Vatandafllar›n elektrik, su, sa¤l›k, çilingir, taksi, ambulans
konular›nda çaresiz kald›¤› durumlarda, ilgili kuruluflla
vatandafl› buluflturmak hedeflenmifltir. Geceleri de verilecek
hizmet kapsam›nda, eczanelerde oldu¤u gibi di¤er esnaflar
için nöbetçilik sistemi oluflturulmal›d›r. Ümit fiehri’nin
Belediyesi Vip Hizmeti ile acil durumlar için, 7 gün 24 saat
çözüm bulunmal›d›r. Nöbetçi baflkan yard›mc›s›, nöbetçi
müdürün görev yapt›¤› bu merkezde, vatandafllar›n sorunlar›
ilgili kurum ya da esnaf aras›nda irtibat sa¤lanarak giderilmeye
çal›fl›lmal›d›r.

VIP hizmet uygulamas› için çilingir, su, elektrik tesisat›
ile ilgilenen esnaflar e¤itime al›nmal›d›r.



Ordu Belediyesinin s›n›rlar›, il mülki s›n›rlar› olmak
üzere büyükflehir belediyesine dönüfltürülmüfltür.

Ordu il özel idaresinin, belde belediyelerinin ve köylerin
tüzel kiflilikleri kald›r›lm›fl olup,

Ordu ilinde merkez ilçe s›n›rlar› içinde Alt›nordu ilçesi
ve ayn› adla belediye kurulmufltur.

Ordu Belediyesi,  ilk mahalli idareler seçiminde Ordu
Büyükflehir olarak görev yapmaya bafllayarak,  mevcut köy
ve belde belediyelerinin tüzel kiflili¤i sona erdirilmifl
olacakt›r.
 Mevcut il ve ilçe belediyeleri de hâlihaz›r statülerini ilk
mahalli idareler seçimine kadar sürdüreceklerdir.

Tüzel kiflili¤i kald›r›lan il özel idaresi, belediye ve
köylerin, Menkul ve gayrimenkulleri üstündeki tasarruflar›,
Yeni personel istihdam›, ‹mar uygulamalar› ve Borçlanmalar›
oluflturulan komisyon taraf›ndan s›n›rland›r›larak, kat›l›m
sonras›nda bunlar›n paylafl›m› da tabi’i ki ayr›ca
düzenlenilecektir.

Yeni kurulan Alt›nordu belediyesine, merkezi bütçe
yedek ödenek tertibinden bir defaya mahsus GBVG’nden
alacaklar› ayl›k pay›n 3 kat› kadar ilave kaynak aktar›larak
Ordunun kalk›nmas›na katk› sa¤lan›lm›fl olacakt›r.

Ordu Büyükflehir ilçe beledîsi ve ba¤l› idarelerin yat›r›m
bütçelerinin en az %10’unu 10 y›l süre ile bu Kanun
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ordudan
haberler

ORDU BÜYÜKfiEH‹R OLMASIYLA ,
EKONOM‹DE, YATIRIMDA, KALKINMADA
B‹R‹NC‹ L‹GE ÇIKMIfiTIR

KANUNUN GET‹RD‹KLER‹



kapsam›nda belediye s›n›rlar›na dâhil olan yerleflim yerlerinin
altyap› hizmetlerinde kullan›lacakt›r.

Ordu Büyükflehir Belediyesinin Genel Bütçe Vergi
Gelirlerinden Ald›¤› Pay, ‹lde toplanan GBVG’den ald›¤›
%5’lik pay›n, %70 do¤rudan, %30 havuza aktar›larak nüfus
esas›na göre, al›nacakt›r.O r d u  B ü y ü k fl e h i r  i l ç e
belediyesinin ‹ller Bank as›’dan ald›¤› pay›n %40’› (%30 BfiB
Pay + %10 OSK‹ Pay›)

‹l genelinde toplanan GBVG’nin %6’s› BfiB pay› olarak
ayr›lacakt›r. Maliye Bakanl›¤› bu pay›n; %60’›n› do¤rudan,
Kalan %40’›n› bir havuzda toplayarak; %30’unu yüzölçümüne
göre, %70’ini nüfusa göre da¤›tacakt›r.

Türkiye genelinde toplanan GBVG’nin %5’i büyükflehir
s›n›rlar› içindeki ilçe pay› olarak ayr›lacakt›r. ‹ller Bankas›
bu pay›n; %10’unu yüzölçümüne, %90’›n› nüfusa göre
hesaplayarak ilçe pay›n› belirleyecektir.

Belirlenen ilçe pay›n›n: %10’u ba¤l› idare pay› olarak;
%30 ’u büyükflehir belediyesi pay› olarak;
%60’› da ilçe pay› olarak da¤›t›lacakt›r. % 5’lik pay›n % 6’ya
ç›kar›lmas› yap›lan de¤iflikler aras›ndad›r.
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