




İyilik; medeniyet tarihinin yüzyıllardır süre gelen en kuvvetli 
bağı, çağlar ötesinden insanlık mirasıdır. İnancın getirisi olmasının 
yanı sıra, yardımlaşma boyutu ile kültürel miraslarımızın 
içerisinde de yer bulmuştur. Mimariden sosyal yaşamın 
gereklerine birçok alanda yapılan iyilik hareketleri, yüzyıllardır 
toplumları bir arada tutmuş, birlik duygusunun perçinlenmesine 
katkı sunmuştur. Yetinmeyi bilen ve elindekini bölüşen hissiyat, 
toplumun dinamiklerini ayakta tutarak, paylaşmanın güzelliğini 
ve bereketini beraberinde getirmiştir. Dün sadaka taşları ve çorba 
çeşmeleri ile başlayan süreç, bugün yardımlaşmanın en güzel 
örnekleri ile gelişmiş ancak özünden hiçbir mana eksilmemiştir.

İnegölümüz paylaşmanın ve birlik duygusunun en anlamlı örneklerinin yaşandığı tarihi bir şehir. 
Biliyoruz ki bu şehrin kardeşliği; paydaşlarında ve kültürel zenginliğinde saklı. Bu yüzden şehrin kalbine 
dokunan her güzelliğin yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Bu gayretle ilerlerken aynı zamanda çağın 
gereksinimleri ile yeniliklerden de faydalanıyoruz. Yeniliklerin insan hayatına ve topluma sirayet etmesi 
ile belediyenin gücünün vatandaşın yanında yer almasını sağlıyoruz.  Her şeyin değişim ve dönüşüm 
gösterdiği bir zamanda merkezine insanı alan bir yönetim anlayışı ile ilerliyoruz. Bu yüzden şehrin manevi 
yapısına uygun, yardımların daha koordineli olarak sunulmasının ardında da yine bu düşünce yer alıyor.

Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz yeni sisteme geçiş ile birlikte, yardımların daha koordineli, 
daha fazla ürün içeriği ve daha iyi koşullarda ulaştırma noktasında ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya 
devam ediyor. Şunu belirtmek isterim ki bu şehrin her sokağında, her caddesinde birlik duygumuz var. 
Bu yüzden bizi biz eden tüm değerlerimizi önemsiyoruz. Tüm dinamiklerimiz ile bizleri bir arada tutan 
her güzelliği yine birlikte paylaşıyoruz. Kısa bir zaman önce başlattığımız ancak emin adımlarla ilerleyen  
“Askıda İyilik Kampanyasına” gelen ilgi de, İnegölümüzün bu anlamda verdiği desteği ve hassasiyeti bir 
kez daha öne çıkarıyor.  “Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir” hadisine binaen, eksilmeyen 
paylaşma duygusu ile şehre yayılan iyilik hareketi birçok alanda kendini gösteriyor. 

İnegöl Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımızın her anında yanında olmaya devam 
ediyor. 150 yıllık bir kurum kültürüyle tüm alanlarda olduğu gibi yardımlar konusunda da etkin, daha 
koordineli, daha nitelikli ve şehrin kalbine dokunacak çalışmalara yer veriyor.  Şüphesiz ki bizi biz eden 
başlıca etken paylaşma duygumuz. Bu vesile ile bu güzel şehre hizmet etme bahtiyarlığından duyduğum 
memnuniyeti bir kez daha dile getirmek istiyorum.  Birliğimizin ve dayanışma ruhumuzun daim olmasını 
diliyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 

Değerli hemşehrilerim,

Alper TABAN
İnegöl Belediye Başkanı



İNEGÖL BELEDİYESİ UMUTELİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
• Mart 2008 Tarihinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek amaçlı kurulmuş sivil insiyatifi temsil 
eden dernektir.
• Tüzüğü ile resmi olan Umuteli Derneğimiz Başkan ve yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır. 
(13 kişi)
• Derneğimiz; hayırseverlerle ihtiyaç sahibi aieleri buluşturmada köprü vazifesi görmektedir.
• Toplu projelerde aktif görevler almakta ve organizasyonlarda önemli destekler vermektedir.
• Kamu gücü ile sivil insiyatifin uyumlu bir şekilde işbirliği yaptığı örnek bir yardım projesidir.

• Fedakârlık
• Gönülden hizmet
• Emanet
• Dayanışma ve ekip ruhu
• Şeffaflık
• KatılımcılıkDE
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 İLKELERİMİZ
• Yardımları gerçek ihtiyaç 
sahiplerine kırmadan, incitmeden, 
zamanında ulaştırmak.
• İhtiyaç sahibi kadınların, 
çocukların, ailelerin sosyal ve 
sosyo - ekonomik şartlarına 
dikkat çekmek.
• Sürekli gelişim için katılımcı 
olmak.
• Bireysel sorumluluk anlayışı ile 
ekip ruhu çerçevesinde çalışmak



UMUTELİ YARDIMLAŞMA 
VE DAYANIŞMA DERNEĞİ MİSYONU
 • İnegöl Belediyesi’nin yoksula uzanan “şefkat” ve “yardım” eli olmak.
• Şehrin ve şehirlinin yaşam kalitesini yükseltmek.
• Yerinde yönetim ilkesi doğrultusunda; , sosyal hizmetler gibi alanlarda 
halkın sivil toplum, kurum ve kuruluşların katılımıyla sorunların öncelik 
sırasına göre sıralanarak etkili, zamanında ve takım ruhuyla çözümler 
üretmek.
• Kaynaklarını verimli kullanarak hedef odaklı proje üreten, kurumsallaşmış, 
dünya standartlarında hizmet veren bir belediye anlayışı ortaya koymak.
• İnegöl ve İnegöllünün ortak medeni ihtiyaçlarını karşılamak üzere; 
sosyal hizmetlerin toplumun her kesimi için erişilebilir şekilde yerinden 
yönetim anlayışıyla; planlı, programlı, etkili, verimli, eşgüdümlü, kaliteli 
ve yüksek standartlarda değişen şartlara göre manevra kabiliyetine sahip 
bir yapılanma içerisinde paydaşlarla koordineli olarak yürütülmesini 
sağlamaktır.

MİSYONUMUZ
UMUTELİ YARDIMLAŞMA 
VE DAYANIŞMA DERNEĞİ; 
İnegöl’deki bütün ihtiyaç 
sahiplerine imkânlar 
nispetinde yardım 
yaparak sıkıntılarına 
ortak olmak, yardımları 
tek elden sevk 
ve idare etmek

VİZYONUMUZ
• İnegöl’ deki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşabilen bir “ umut merkezi” 
olmak,
• Adına yaraşır şekilde umuda uzanan el, iyiliğe, birlik olmaya köprü 
vazifesi olabilmek
• Yapılmamışı yapabilmek ve şehrin görünmeyen yüzünü gösteren, 
örnek teşkil eden ilklere imza atmak.



Yardım talep eden kişinin şahsen, gelemeyecek 
durumda ise birinci  derece yakınlarının veya 
mahalle muhtarlarının Müdürlüğümüze 
başvuru yapması gerekmektedir. 

DOSYA BAŞVURUSU

KURUMLARDAN ONAY

TAHKİKAT

Ön görüşme sırasında dosya şartlarına 
uyan kişiler aldıkları dosyayı kurumlara 
onaylatıp geri getirmektedir.

Gelen dosyalarla alakalı kayıt işlemleri 
gerçekleştirildikten sonra, tahkikat 
görevlileri tarafından evlerine ziyarete 
gidilip, detaylı bilgileri alınmaktadır.

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SİSTEMİ

Tahkikatı yapılmış dosyalar ivedilikle incelemeye alınır. Elde edilen 
veriler ve başvuru sahiplerinin bilgileri doğrultusunda kurula 
sunulan dosyalar artık karar aşamasındadır. Kararlar kurul 
tarafından büyük bir titizlikle alınmaktadır. Karar aşamasından 
sonra gelinen son aşama teslim sürecidir. 

Dayanıklı Ev Aletleri, Mobilya Gurupları, Medikal Gereçler 
gibi yaptığımız eşya yardımları adreslere tarafımızdan 
teslim edilmektedir. Teslim edilen ürünler ayni yardım teslim 
belgesine işlenir, başvuru sahibinin ad soyad ve adres bilgileri 
ile imzası alınmak suretiyle dosyasında saklanır.



YARDIM ÇEŞİTLERİMİZ
Gıda Yardımı

Giyim Yardımı

Ramazan Ayı Gıda Yardımı 

Kış Ayı Yakacak Yardımı

Muhtaç Asker Aile Yardımı

Eşya Yardımı

Ev Temizliği Yardımı

Kırtasiye Yardımı

Sıcak Yemek

Medikal Ürünler Yardımı

Diğer Yardımlar 
( Et Bağışı, Ekmek Yardımı)

Kurulduğumuz / Faaliyete başladığımız 2008 yılından 2019 yılı sonuna 
kadar yaklaşık 9.000 aileye yardım konusunda işlem yapılmış olup, İhtiyaç 
sahibi ailelere talepleri doğrultusunda yardımcı olunmuştur. 



Geliri olmayan ihtiyaç sahibi ailelere; sürekli 
hastalık, yaşlılık, engel v.s. gibi sebeplerle  
Düzenli Gıda yardımı yada hastalık, işsizlik, 
iş kazası gibi geçici durumlarda da kısa 
süreli gıda yardımlarımız yapılmaktadır.  
İhtiyaç sahibi ailelere gıda ve temizlik ürünü 
yardımlarını daha hızlı ve etkili şekilde 
ulaştırmak amacıyla Sosyal Destek Kart 
uygulamasına geçtik. Yeni uygulamayla 
birlikte ihtiyaç sahipleri 9 marketten gıda ve temizlik ürünü alışverişlerini yapabilmektedirler.

Gıda yardımlarını almaya gelemeyen, 
hastalık ve yaşlılık gibi özel durumları 
olan ailelerin market alışverişleri kendi 
istekleri doğrultusunda tarafımızdan yapılıp 
adreslerine teslim edilmektedir. 

DÜZENLİ GIDA YARDIMLARI



Giyim yardımlarımız anlaşmalı 
mağazalarda ailelerin ihtiyaç ve isteklerini 
tümüyle karşılayabilecekleri şekilde 
yapılmaktadır. Böylelikle aileler ihtiyaçlarını 
seçenek kısıtlaması olmadan mağazalardan 
gönüllerince yapabilmektedir.

DÜZENLİ GIDA YARDIMLARI
GİYİM YARDIMI

Dosyası incelenip yakacak yardımı 
yapılması uygun görülen ailelerin 
yakacak yardımı da belediyemiz 
tarafından karşılanmaktadır.

KIŞ AYI YAKACAK YARDIMI



Manevi duyguların had safhada seyrettiği, 
yardımlaşmanın değerinin on kat daha arttığı bir zaman 

dilimi olan Ramazan ayının gelişiyle birlikte yapılan 
hazırlıklar dâhilinde ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine 

RAMAZAN KOLİSİ dağıtımları yapılmaktadır.
Ramazanın bereketinin ailelerle paylaşımı 
noktasında bu mübarek ayda miktarı önemli 
olmaksızın gönülden kopan zekât, fitre, 

sadakalarını bağış yapan ailelerle, ihtiyaç 
sahipleri arasında köprü vazifesi görüyoruz.

RAMAZAN AYI GIDA YARDIMI

MUHTAÇ ASKER AİLE YARDIMI

Asker aile yardımı için 
başvuruda bulunmuş ihtiyaç 

sahibi asker eşlerinin ya 
da ailelerinin Encümen 
kararı ile uygun görüldüğü 
takdirde askerin eşine ya da 
ailesine, askerden gelinceye 
kadar her ay nakdi yardım 
yapılmaktadır. 



Evinde eski eşyası olup kullanılmaz durumda olan, yahut hiç eşyası olmayan, 
yangın, sel, deprem gibi afetlere uğrayan ailelere ihtiyaçları doğrultusunda, 
hasar tespit çalışmaları yapılarak eşya yardımları adreslerine teslim edilmektedir.  

 
Gelen bağışlarda göz önünde bulundurularak koltuk takımı, halı, beyaz eşya, 

mobilya gurupları ve dayanıklı ev aletleri olmak üzere ailelere eşya anlamında da 
destek verilmektedir.

EŞYA YARDIMI

ESKİ HALİ

ESKİ HALİ

ŞİMDİKİ HALİ

ŞİMDİKİ HALİ



65 yaş üstü ev temizliği 
yapacak durumu ve yaptırma 
imkanı ve kimsesi olmayan 
yaşlılarımızın evleri ekiplerimiz 
tarafından belirli periyotlarla 
temizlenmektedir. Ayrıca 
yaşama elverişli olmayan, 
sağlıksız bir ortamda yaşanılan 
harabe durumda bulunan 
evlerin tamirat-tadilat ve 
bakım işleri tarafımızdan 
desteklenmektedir. 

EV TEMİZLİĞİ VE 
EV BAKIMI YARDIMI



KIRTASİYE YARDIMI

             Desteklerimizden bir bölümünü de kırtasiye  
           yardımları oluşturmaktadır. 
Milli Eğitim Müdürlüğünden ve Okul Müdürlüklerinden 

alınan sayılar doğrultusunda tarafımızdan temin edilen 
kırtasiye yardımlarımız her yıl eğitim öğretim yılının 
başlaması itibarı ile dağıtılmak üzere okul müdürlüklerine 
teslim edilmektedir.

Ortopedik kaldıraçlı yatak, engelli 
araçları, akülü araçlar gibi medikal 

anlamda ihtiyacı olan vatandaşlarımızın da 
bu ihtiyaçlarına cevap vermek adına hizmet 

verilmektedir. 

MEDİKAL ÜRÜNLER YARDIMI



Bağışta bulunulan adak, 
adaklık et ve ekmek fişi 
yardımlarının ailelere 
ulaştırılması konusunda 
titizlikle çalışılmaktadır. 
Ülkemizde ve diğer 
ülkelerde meydana gelen sel, 
deprem, yangın, heyelan, çığ 
v.s. Her türlü afete maruz kalan 
afetzedeler için yardımlar düzenlenmekte ve diğer resmi 
kurum ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte düzenlenen 
kampanyalara ayni ve nakdi yardım yapılmakta, lojistik 
destek verilmektedir. 

DİĞER YARDIMLAR






