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Spor alanındaki faaliyetleri yaygınlaştırmak ve ilçenin spor
altyapısını desteklemek.
Hedef Gerçekleşme Maliyeti: 2.559.995 TL
2017 yılında Spor
Merkezlerimizden
çeşitli branşlarda
toplam 2.418
vatandaşımız
faydalanmıştır.
SPOR MERKEZLERİMİZ
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü; futbol, basketbol, voleybol, tenis gibi açık alanlarda yapılabilecek spor dalları yanı sıra kapalı alan sporlarına da
yer verilmektedir. Spor merkezlerimizde fitness,
step-aerobik, pilates dersleri düzenlenmektedir.
Buralarda çalışma saatleri dikkate alınarak bay ve
bayan olmak üzere ayrı seanslarda hizmet verilmektedir.

Müdürlüğümüz;
• Hekimbaşı Spor Tesisleri
• Mehmet Akif Kültür Merkezinde Fitness Salonu
• Cemil Meriç Kültür Merkezinde Fitness Salonu
• Prof Dr.Necmettin Erbakan Kültür Merkezlerinde plates, jimnastik, teakwando salonu
• Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu
• İstiklal Nokta Halı Saha
• Atakent Halı Saha
• Dudullu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu
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• Halide Edip Adıvar Tek. ve And. Lisesi Spor Salonu
• TÜRGEV Dudullu Öğrenci Yurdu Spor Salonu.

Hekimbaşı Spor Tesisleri

Prof Dr.Necmettin Erbakan Kültür Merkezi Pilates Salonu

mekanlarında faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
Yaz Spor Okulları döneminde Ümraniye genelinde
çeşitli okul spor salonları, özel halı saha ve Uzakdoğu sporlarının yapıldığı spor merkezlerinde vatandaşlarımıza spor hizmeti vermektedir. “Bir milletin
sporda gösterdiği azim onun geleceğini yükseltir”
sözünden hareketle Gençlik ve Spor hizmetleri
Müdürlüğü olarak her yıl faaliyetlerimizi genişletiyoruz.

Mehmet Akif Kültür Merkezinde Fitness Salonu

9. GELENEKSEL
ÜMRANİYE SPOR
OYUNLARI
İlçemizde spor kültürünün yaygınlaşmasını sağlayarak ruh ve fizik üstünlüğü olan sağlıklı bireylerin
yetişmesinde katkı sağlamayı hedefleyen Geleneksel Spor Oyunları 2009 yılından bu yana tüm heyecanıyla devam etmektedir.

Toplam 230 kupa 3.026
madalyanın dağıtıldığı 9.
Geleneksel Ümraniye Spor
Oyunlarına 12 branşta
9.560 öğrenci katılmıştır.

Futbol
9.Geleneksel Ümraniye Spor Oyunları Kapanış Töreni

Ümraniye Belediyesi Dudullu İmam Hatip Lisesi
Salonu, Ümraniye Belediyesi Atakent Spor Tesisleri, Ümraniye Belediyesi Hekimbaşı Spor Tesisleri,
Erkut Soyak Lisesi, Bilge Soyak Ortaokulu, Birlik İlk
Öğretim Okulu, Sabahattin Zaim, Türkiye Çimento Müstahsilleri Endüstri Meslek Lisesi ve Atatürk
Endüstri Meslek Lisesi Spor Salonlarında oynanan
müsabakalara bu yıl çeşitli branşlara yaklaşık 9560
öğrenci katılmıştır.
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Taekwondo

9.Geleneksel Ümraniye Spor Oyunları Kapanış Töreni

Toplamda 230 adet Kupa, 3.026 adet madalyanın
dağıtıldığı Ümraniye Belediyesi 9. Geleneksel Spor
Oyunları Şehit Ömer Halisdemir sezunu İlkokul,
Ortaokul ve Lise dengi 70 okul 12 branşta (futbol,
basketbol, voleybol, masa tenisi, satranç, taekwondo, karate, halk oyunları, atletizm, hentbol, badminton ve futsal) 798 müsabaka ile gerçekleşmiştir.
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Her yıl düzenlenen ve gelenekselleşen Geleneksel
Spor Oyunlarının dokuzuncusu Kasım ayında başlamış ve mayıs ayında kapanışı gerçekleştirilmiştir.

Voleybol
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3. AKIL OYUNLARI
FESTİVALİ
Çocuklarımızın; bir yandan dijital oyun ve oyuncakların risklerinden korunması, diğer yandan özgür
ve farklı düşünen, düşüncelerini yaşama geçirme
konusunda istekli, gerektiğinde risk alabilecek iradeye sahip bireyler olarak yetişmesi, bilgi toplumunun inşasında büyük önem taşımaktadır. Kolay öğrenmede geleceğin metodu olarak nitelenen zekâ
oyunları, dünya genelinde; zihni açan, aklı çalıştıran
ve öğrenmeyi kolaylaştıran eğitim biçimi olarak
öne çıkmaktadır. Bu amaçla Ümraniye Belediyesi
olarak okullarımızda Akıl Oyunlarının yaygınlaşması amacıyla; 2016-2017 Eğitim Öğretim Dönemi’nde, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol
düzenledik.

Bu kapsamda;
• Milli Eğitime bağlı 35 okuldan, 70 öğretmene
zekâ oyunları eğitimi verildi
• Söz konusu 39 okula 11 farklı oyundan her birinden 5’er tane olmak üzere toplam 55 adet oyun
teslim edildi.
• Bu sayede zekâ oyunlarını seçmeli ders olarak
tercih eden 9.000 öğrenciye zekâ oyunları için eğitim imkânı sağlandı.
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Çocuklarımızın zihinsel
gelişimini desteklemek,
hızlı ve doğru karar verme
becerilerini geliştirmek
amacıyla düzenlenen 3. Akıl
Oyunları Festivaline 440
öğrenci katıldı.

• 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında ikincisini gerçekleştirdiğimiz Akıl Oyunları Festivali kapsamında
Hanoi Kulesi, reversi, abalone, katamino, hedef-4,
mangala, tangram, T-puzzle, sudoku, dama ve 9
taş olmak üzere 11 dalda yarışmalar düzenlendi.
• 440 öğrencinin ter döktüğü heyecanlı müsabakalar sonucunda dereceye giren öğrencilerimiz
için, Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, başta Belediye Başkanımız Sn. Hasan CAN olmak üzere ilçemiz protokol üyeleri ile öğrenci ailelerinin katıldığı görkemli bir ödül töreni tertiplendi.

Yüzme Kursları
Yüzme, çocuklarda kas iskelet yapısının gelişmesine yardımcı olan bir spor dalıdır. Sakatlanma riski
en az olan spor dallarından biridir ve bunun yanında
çocukların koordinasyonunu geliştirir. Yüzme sporu sayesinde metabolizması hızlanan çocuklarımızın fiziksel gelişimi daha sağlıklı şekilde seyreder.
Gençlere ve çocuklara verdiği önemi her alanda
ortaya koyan Ümraniye Belediyesi yüzme sporunu
yaygınlaştırmak amacıyla her yıl geleneksel olarak
düzenlenen Yaz Spor Okulları kapsamında, bu yıl
15 farklı okulun bahçesine portatif yüzme havuzu
kurdu.

Öğrenciler, profesyonel yüzme hocaları eşliğinde;
her türlü filtrasyon ekipmanlarının yer aldığı ve phklorlamanın düzenli olarak yapıldığı modern yüzme
havuzlarında haftada iki gün yüzme kursu eğitimi
aldılar. Projede 15 bayan 15 erkek yüzme hocasının yanı sıra, her havuz için 24 saat esasına dayalı
güvenlik personeli görev yaptı. Kurslara katılan her
bir öğrencimize ücretsiz yüzme bonesi dağıtıldı. 45
gün süren proje ile Ümraniye’nin dört bir yanında
kurulan havuzlarda 9.175 öğrenci yüzme kursları
aldı, aqua parklarda eğlenceli bir yaz tatili geçirme
imkânı buldu.

Eğitimlerin ardından her öğrencimiz için Gençlik
Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünden yüzme lisansı
çıkartıldı. Yüzme kurslarında her havuzda değerler
eğitimi verildi.
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YAZ SPOR
ORGANİZASYONLARI
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45 gün süren proje ile
Ümraniye’nin dört bir
yanında kurulan havuzlarda
9.175 öğrenci yüzme
kursları aldı.
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Yaz Spor Okulu

Yaz Spor Okulları Katılımcı Sayısı (Adet)

Ümraniyeli gençlerimizin yaz tatillerini daha verimli
geçirmeleri amacıyla her yıl düzenlenen Yaz Spor
Okulları; yoğun geçen eğitim öğretim sezonunun
ardından gençlerimiz için moral kaynağı olmaya
devam ediyor. Yaz spor okullarımızda; 7-14 yaş
gurubu öğrencilerimiz basketbol, voleybol, futbol,
kort tenisi, masa tenisi, jimnastik, taekwon-do,
karate, halk oyunları olmak üzere 9 farklı branşta
spor akademisi mezunu alanlarında uzman hocalarımız tarafından eğitim almıştır.

Futbol

170

Basketbol

153

Voleybol

135

Masa Tenisi

55

Taekwondo

56

Karete

60

Jimnastik

45

Gençlerimizin spora daha kolay ulaşmaları amacıyla bu yıl iki farklı bölgede gerçekleşen Spor Okulu;
Hekimbaşı Spor Tesisleri ve Dudullu İmam Hatip
Kapalı Spor Salonlarında gerçekleştirilmiştir. Ücretsiz sağlanan servis hizmetimiz ile öğrencilerimiz
rehber öğretmenlerimizin gözetiminde evlerinden
alınarak eğitimin ardından yine evlerine bırakılmıştır. Sabah ve öğlen olmak üzere iki grup olarak düzenlenen spor okulunda öğrencilerin kullanacağı
forma, şort, çorap, çanta ve şapka eğitimin başında
ücretsiz olarak tüm öğrencilere dağıtılmıştır. Yaz
Spor Okulu organizasyonu; Dudullu İmam Hatip
Lisesi Kapalı Spor Salonu ve Hekimbaşı Spor Tesislerinde gerçekleştirilmiştir.

Tenis

43

Halk Oyunu

44

Yaz Spor Okullarımızda spor etkinliklerinin yanında her hafta iki saat uzman eğitmenler tarafından
değerler eğitimi dersi verilerek çocukların manevi
değerlere sahip çıkma, bayrak ve vatan sevgisi gibi
konularda daha hassas olmaları için eğitimler verildi.
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Dudullu İmam Hatip Lisesi
Kapalı Spor Salonunda
418, Hekimbaşı Spor
Tesislerinde 343 öğrenci
olmak üzere toplam 761
öğrencimiz yaz spor
okullarından faydalanmıştır.

Ümraniye Kent Ormanı’nda gerçekleştirilen Ümraniye Yaz İzci Kampı, Türkiye İzcilik Federasyonu
bünyesinden 100’e yakın eğitimci, teknik ekip ve
hizmetli personelin görev yaptığı Ümraniye Kent
Ormanı içinde yer alan İzci Kampında gerçekleşmiştir. İzcilerimiz, yaz izci kampı’nda temel ve ileri
seviye izcilik, kişisel gelişim, hafıza teknikleri, telsiz
ve haberleşme, ilkyardım, trafik, çevre ve orman, itfaiye-yangın, resim, müzik, tiyatro, yüzme, bisiklet,
binicilik, pentatlon, badminton, tırmanma duvarı,
kano ve kürek, hayvan bakımı, ebru, model, uçak
yapımı ve paintball gibi birçok konuda eğitim alıp,
çeşitli aktivitelere katılmışlardır.
İzcilerimizin 1 hafta süren kamp boyunca her türlü
barınma, yeme-içme gibi ihtiyaçları izci kampınca
karşılanırken, çocuk ve gençlerin sosyalleşmeleri,
ekip halinde çalışma becerilerini geliştirmeleri, öğrenme şevki, keşfetme duygusu, doğayı ve çevreyi sevmeleri, şartlara uygun yaratıcı fikirler ortaya
koyabilmeleri ve analitik düşünme becerisine sahip olmaları amaçlanmaktadır. Toplam beş grupta
192 öğrenci temel izcilik eğitimi almıştır.
Bu yıl temel izcilik eğitimi alan ve dört grup halinde
gönderilen öğrencilerimiz gelecek yılda aynı eğitimi alıp kıdemli izci olmaya hak kazanacaklar.

Yaz Kur-an Kursu
Spor Etkinlikleri
Ümraniye genelinde 126 Camii ve Kur’an Kursunda
eğitim gören 3.723 Kur’an Kursu öğrencimiz Kur’an
eğitimlerinin ardından spor salonlarımız, özel halı
sahalarımız ve okul kapalı spor salonlarında spor
eğitimi verilmiştir.

Katılan tüm öğrencilerimize spor malzemesi verilmiştir
(çanta, t-shirt, şort, çorap).

Ümraniye Belediye Başkanlığı, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ve Müftülük arasında düzenlenen dörtlü protokol
çerçevesinde gerçekleşen spor kurslarında basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, cimnastik,
taekwondo, karateden oluşan 7 farklı branşta
toplam 43 eğitmenle 3.723 Kur’an Kursu öğrencimiz eğitim almıştır.
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İzcilik Kampı
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Toplam beş grupta 192
öğrenci temel izcilik eğitimi
almıştır.
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4. GELENEKSEL ÇOCUK
OYUNLARI

BESYO HAZIRLIK
KURSLARI

Ümraniye Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği 4. Geleneksel
Çocuk Oyunları Bilge Soyak İlkokulu Spor Salonu
ve Erkut Soyak Anadolu Lisesi Spor Salonunda
gerçekleşti.

Doğru ve sağlıklı spor yapabilmek için profesyonel
yardım almanın önemine binaen spor yapan insan
sayısının artmasıyla beraber bu konuda uzman olan
insana olan ihtiyaç artmıştır. Bu ihtiyacı gidermek
için üniversitelerde ‘Beden Eğitimi ve Spor Yüksek
Okulu‘ diğer bir deyişle BESYO bölümleri açılmıştır
ve açılmaya devam etmektedir. BESYO bölümlerinin amacı sporu bilimsel olarak incelemek ve çalıştırıcı, yönetici, sporcu yetiştirmektir. Öğrenciler
Spor okullarına yerleşebilmek için BESYO hazırlık
kursu alırlar. Bunun başlıca nedenlerinden biri de
bu bölüme yerleşmek isteyen öğrenciler sınav ve
mülakatı rahat ve sıkıntısız bir şekilde atlatmak istemesidir.

Geleneksel Çocuk Oyunları mendil kapmaca, seksek ve kaleli yakan top gibi geleneksel çocuk oyunlarının, günümüz koşullarına uyarlanmıştır. Çocuklarımızın geleneklerimizi yaşaması, yaşatması
ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunlarında 75 okuldan
9,960 öğrenci katıldı.
Ümraniye belediyemiz sporcu olmak isteyen
Ümraniyeli gençlerimiz için BESYO kurs hizmeti
vermektedir. Bu anlamda; 6 ay süren çalışma sürecinde 5 spor hocasının eğitiminde, 24 haftalık
antrenman programı planlandı. Haftanın 5 günü
çalışma yapıldı, haftanın 4 günü salon çalışması yapılırken haftanın 1 günü ise atletizm çalışması yapıldı. Bu ciddi ve sıkı eğitim sürecinde toplam 45
öğrenciye hizmet verildi ve 36 öğrencimiz üniversiteli oldu.

KIŞ SPOR OKULLARI

FİZİKSEL ETKİNLİKLER

Eylül ayında başlayan Kış Spor Okulları herkes için
yaşam boyu spor felsefesiyle yediden yetmişe spor
imkanı sunmaktadır. Kış Spor Okulları faaliyetlerimiz Dudullu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu, Halide
Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu, Prof.Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi,
Mehmet Akif Kültür Merkezi, Cemil Meriç Kültür
Merkezi, Namık Kemal Kültür Merkezi olmak üzere
6 noktada 10 branşta (futbol, voleybol, basketbol,jimnastik, karate, geleneksel okçuluk, taekwondo,
pilates, fitness, step-aerobik) 1.662 kursiyer yararlanmıştır.

Öğrencilerimizin oyun ve fiziki etkinlikler yoluyla
yaşamları boyunca kullanacakları temel hareketler, aktif ve sağlıklı yaşam becerileri, kavramları ve
stratejileri ile birlikte bunlarla ilişkili yaşam becerilerini geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmaları amacıyla Milli Eğitim bünyesinde gerçekleştirilen Fiziksel Etkinlikler dersinin il genelinde
yarışacak öğrencilerin motivasyonunu yükseltmek
amacıyla organize edildi.

Etkinlik kapsamında 40 okulun katılımı ile 8 oyunda (bowling, çemberle işbirliği oyunu, çift ayak atlama oyunu, bayrak koşusu, fasulye torbası atma,
halat çekme, koordinasyon koşusu, puanlı hedef
oyunu) 3,200 öğrencimiz yer almıştır.
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Haziran ayında Yaz Spor Okullarının başlamasıyla
birlikte Kış Spor Okullarına ara verilmektedir.
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2017 yılında Kış Spor
Okullarından 1.662 kursiyer
yararlanmıştır.
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HALK OYUNLARI
FESTİVALİ
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Kültürümüzü tanımak ve tanıtmak amacıyla minikler ve yıldızlar branşında ve toplam dört dalda
düzenlenen ve daha önceki yıllarda Geleneksel
Ümraniye Spor Oyunları kapsamında düzenlenen
Halk Oyunları yarışması bu yıl ilk kez Halk Oyunları Festivali adıyla gerçekleştirildi. 21 okuldan 480
öğrencinin dört dalda mücadele ettiği festivalde
dereceye giren okullarımız aynı zamanda Türkiye genelinde de derece kazandı.

BİRİMLER ARASI
TURNUVALAR
Belediyemiz bünyesindeki müdürlükler arasında
düzenlenen spor turnuvasında personelin tanışması, kaynaşması, spora teşvik edilmesi hedefi
doğrultusunda; futbol, voleybol, masa tenisi ve geleneksel okçuluk branşlarında müsabakalar tertip
edildi. Futbolda 16 takım, voleybolda 8 takım, masa
tenisinde 28 kişi, geleneksel okçulukta 21 kişi olmak üzere 325 personelimiz katılım sağladı.
Turnuva kapsamında bu yıl ilk kez Geleneksel Okçuluk branşında 21 personel "Ya Hak!" diyerek oklarını fırlattı. Müsabakalar sonunda personellerimiz
kupa ve madalyalarını düzenlenen törenle aldı.

MEHTERAN TAKIMI
Ümraniye Belediyesi personellerinden oluşan
Mehter Takımı 6 aylık eğitimden sonra halkımızın huzuruna çıktı. Repertuvarını sürekli geliştiren
mehter takımı 2017 yılında 47 konser vermiştir.
Mehter takımı çeşitli program ve açılışlarda sahne
almaktadır. Ayrıca Mehteran Takımımız yaz aylarında cuma günleri belediyemiz önünde konser vermektedir.

Gösterdikleri başarı, Ümraniye Belediye önünde verdikleri mini konser ile gözler önüne serilen
Mehteran takımımız Belediyemizin düzenlediği bir
çok etkinlikte vatandaşlarımıza anlamlı dakikalar
yaşatmaya devam edecektir.

İstanbulun Fethi Programı

29 Ekim Programı

Unutulmaya yüz tutmuş manevi değerlerimizi ayağa kaldıran Ümraniye Belediyesi, Geleneksel Türk
Okçuluğunu Ümraniye’de devam ettiriyor. Ümraniyeli Okçu adayları ise “Ya Hakk” diyerek oklarını
atıyor.
Türklerin ata sporu olan okçuluk, yüzyıllar boyunca
bu geleneksel özelliğini muhafaza etmiş, gerek tarihimiz içinde, gerekse İslam dininde özel bir yere
sahip olmuştur. Belediyemizin sağladı programda toplamda 250 vatandaşımıza 8 hoca tarafından eğitim veriyoruz.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ
GENÇLİK VE SPOR
KULÜBÜ DERNEĞİ
01.04.2016 tarihinde kurulan Gençlik ve Spor Kulübü Derneği çeşitli spor branşlarında faaliyet göstermektedir. Atletizm ve Satranç branşları tescil
edilmiş olup; 40 lisanslı Atletizm ve 5 lisanslı Satranç sporcumuz bulunmaktadır. Başlıca faaliyetlerimiz: Geleneksel Okçuluk, Atletizm, Satranç, Mas
Güreşi ve Aşık Oyunudur.

FAALİYET RAPORU 2017

GELENEKSEL OKÇULUK

Ümraniye Belediyesi olarak bu yıl ocak ayında 1.sini
düzenlediğimiz Ümraniye Belediyesi Geleneksel
Okçuluk yarışmasına İstanbulun çeşitli semtlerinde
bulunan kulüplerin yanında il dışından da kulüpler katıldı. 12 kulüp ve 182 kemankeşin katılımıyla
gerçekleştirilen yarışmada derece alan sporculara
kupa ve madalya verildi.
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Ayrıca Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin 7. ve 8. Mad. Belirtilen hükümler çerçevesince 5393 sayılı Belediye Kanunu doğrultusunda çeşitli amatör kulüpleri
desteklenmektedir.
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