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Toplumun her kesimine hitap edecek şekilde kültürel etkinlikleri
çeşitlendirerek yaygınlaştırmak ve kültürel faaliyetlerle ilgili farkındalık
oluşturmak. Hedef Gerçekleşme Maliyeti: 13.853.485,58 ₺
2018 yılında
düzenlenen
708 etkinlik
programına
kültür-sanat
severlerin
ilgisi yoğundu.
KÜLTÜREL FAALİYETLER
Bir topluma mensup insanların, yaşamın çeşitli
alanlarında sürekli üreterek ve geliştirerek oluşturduğu ve nesilden nesile aktardığı unsurların bütünü bir kültür oluşturur. Kültür de o toplum için ortak bir kimlik ve aidiyet ortaya koyar. Bu yönleriyle
kültür, maddi ve manevi değerlerin özümsenmesi,
toplumda yaşayan insanlar arasındaki ilişkileri şekillendirmesi, insanların topluma, gelenek ve göreneklere uyum sağlamaları hususlarında önemli bir
referans oluşturur. Toplumun bir ferdi olarak bireylerin içinde yaşadıkları toplumun farkında olmaları,
onun dinamiklerini bilmeleri ve içselleştirmeleri,
birey-toplum adaptasyonu ve gelişimi açısından
büyük bir önem arz etmektedir. Bu sebeplerle
toplumun kendi özünden beslenen, toplumun dokusunu taşıyan ve yansıtan eğitimlere, kültürel- sanatsal ve sosyal etkinliklere yeterince değer verilmesi gerekmektedir.
Bir toplumu oluşturan bütün parçaların bir arada, aynı oranda gelişerek ve çalışarak bir ahenk
oluşturması gerekir. Bu anlamda insanların, şehir
hayatına uyumunu, birbirleriyle sağlıklı etkileşim
biçimleri kurmalarını ve şehirlileşmelerini sağlayacak eğitim, sosyal, kültürel ve sanatsal uygulamalar
gerçekleştirmek; kentsel dönüşüm ve gelişimin,
sosyal boyutla iç içe ve uyumlu bir şekilde ilerleyebilmesi açısından büyük bir önem arz etmektedir. Bu bilinçle 2018 yılı boyuncu kültür ve sanatın,
birçok alandan oluşan türleriyle, geniş bir kültür
yelpazesine sahip Ümraniyelilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenledik.

Etkinlikler
Konferans sayısı
Şiir dinletisi
Söyleşi programı
Dinleti (salon)
Dinleti (açık hava)
Anma gecesi sayısı
Film gösterim sayısı (yetişkin)
Film gösterim sayısı (çocuk)
Tiyatro oyunu sahneleme sayısı
9
(yetişkin)
Tiyatro oyunu sahneleme sayısı
10
(çocuk)
11 Sergi sayısı
12 Seminer
13 Sempozyum
14 Kongre
15 Panel
16 Kültür Sanat Okulda Başlar
17 Kur'an-ı Kerim Programı
18 Özel Program
19 Yazarlık Atölyesi
20 Akademi Nisa
21 Akademi Genç
22 Maide-i Kur’an
23 Orman kaşifleri
24 Mobil Eğitim Tırı
TOPLAM
1
2
3
4
5
6
7
8

2018 yılında düzenlenen 708 etkinlik programına binlerce kültür-sanatsever iştirak etti.
Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi

2018
20
2
6
9
12
2
145
30
181
4
15
2
2
68
26
8
20
18
5
88
45
708

Konferans-Seminer-SöyleşiPanel
Sanatsal, entelektüel ve kültürel yetkinliği artırmak; kültürel mirası korumak, Ümraniyeli vatandaşların sanata ve bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmak hedefiyle sanattan edebiyata, tarihten güncel
konulara, sağlıktan eğitime kadar hayata ve insana dair farklı konuların ele alındığı programlar ile
bir sentez oluşturmaya çalıştık. Zihinsel ve fiziksel
ilerlemenin önemli unsurlarından olan eğitim ve
bilinçlendirme faaliyetlerinin varlığı kendi benliğini
bilen, geleceği öngören, duyarlı ve katılımcı bireylerin oluşmasında kilit bir rol oynar. Bu anlamda
toplumun her kesiminin bilgiye ulaşma ve bilgiyi
edinme sürecine dahil edilmesi önemlidir. Kamu
kurum kuruluşlarına bu süreçte önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sorumluluğun bilincinde
olan bir belediye olarak her kesimin ulaşabileceği
ve her kesimi kapsayan konferans, seminer, söyleşi
ve panel programları düzenleyerek üzerimize düşen görevi en üst düzeyde yerine getirmeye gayret
ediyoruz.
2018 yılında tarih, medeniyet, siyaset, edebiyat gibi
alanlarda düzenlenen; Prof. Dr. Saadettin Ökten,
Prof.Dr.Ömer Faruk Harman, Mehmet Fatih Çıtlak,
Prof. Dr. Mehmet Çelik gibi isimlerin konuk olduğu
20 konferans programına 2.134 kişi katılmıştır.

diğimiz “Sağlık Seminerleri” başlığı altında; Boyun
Fıtığı, İlk Yardım, Tüberküloz (Verem) Hastalığı, Bel
Fıtığı gibi sağlık sorunları uzman doktorlar tarafından ele alınmış ve çözüm önerileri hakkında gerekli bilgilendirmeler ve yönlendirmeler yapılmıştır.
2018 yılında düzenlenen 15 seminer programından 197 kişi faydalanmıştır.

Sağlık Semineri

Önemli etkinliklerimizden bir diğeri olan söyleşi
programları 6 kere düzenlenmiş olup 1.038 kişiye ulaşmıştır. Farklı konu ve içeriklerden oluşan
söyleşi programlarında Yazma Sanatı, Ebru Sanatı
gibi konular Ömer Faruk Dere, Eda Özbekkangay
gibi konuklar tarafından ele alınmıştır.
2018 yılında; Diyar-i Memalik-i Osmaniye Üsküp
Ve Saraybosna konulu 2 panel düzenlenmiş olup,
255 kişi katılmıştır.

Prof. Dr. Ömer Faruk Harman

2018 yılında “Gündüz Seminerleri” ve “Sağlık Seminerleri” ana başlıklarında dizi seminer programları düzenlenmiştir. Gündüz seminerlerinde Kişisel
Gelişim, Ruh Sağlığı, Çocuklarda Oyunun Önemi
Ve Yöntemleri, Öfke Kontrolü, Ergen Ailesi Olmak
gibi farklı yaş ve gruptaki insanları ilgilendiren kişisel, ailevi ve toplumsal meselelere ilişkin geniş bir
yelpazeye yayılan konular, alanında uzman psikolog ve pedagoglar tarafından işlenmiştir. Ümraniye
Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğiyle düzenle-

Üsküp Paneli
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Müzik ve şiir dinleti programları, özellikle şehir hayatının neden olduğu yoğun ve mekanik yaşam
formundan bir nebze de olsa insanı uzaklaştıran,
duyguları canlandıran, ruhu besleyen ve dinlendiren önemli bir araçtır. Bu anlamda duygulara hitap
eden ve duyguları canlandıran, insanların kendi
özünden beslenen müzik dinleti programları insanların ve toplumun ruh sağlığının korunması açısından önemli bir görev ifa etmektedir. Türk sanat
müziğinden, Türk Halk müziğine, enstrümantal
dinletilere kadar birçok farklı dinleti türü, kültürel
değerlere ve zengin tarihimize ait renkleri ortaya
koymakta ve ortak bir duyuş şekli geliştirmektedir.
2018 yılı içerisinde Klasik Sufi Meşk Grubu, Yavuz
Değirmenci, Eşref Ziya Terzi, Mavera gibi sanatçılar ve müzik grupları ile 21 müzik dinleti programı
icra edilmiş, 2.935 vatandaş katılmıştır. 2 şiir
dinleti programına ise 240 kişi katılmıştır.

Anma Programı
Toplumsal hafızanın korunması ve gelecek nesillere aktarılarak canlı tutulması toplumun varlığını
idame edebilmesi için oldukça önemlidir. Geçmişin
deneyimleri ve izlerini belleğinde tutan bireyler
ve uluslar, ortak bir sosyo-kültürel bilinç ve kimlik
oluştururlar. Doğru algılanan, duygu ve düşünceleri besleyen geçmiş, bireylerin iyi yetişmeleri, geleceğe güvenle bakabilmeleri, ülkenin sahip olduğu
değerlere sahip çıkarak, yeni değerler ortaya çıkarmalarına yardımcı olur. Kendi geçmişi, kültürel ve
milli öğelerini bilen ve onlara gerekli değeri veren
toplumlar, öz benliklerini koruyarak kendi geleceklerini sağlam bir zemin üzerinde şekillendirirler.
Anma Programları bu zemini oluşturmak açısından
önemli bir köprü görevi görmektedir. Çünkü bu
vesileyle nesiller arası iletişim kurularak; gençlerin
iyi yetişmeleri, geleceğe güvenle bakabilmeleri, ülkemizin sahip olduğu değerlere sahip çıkarak, yeni
değerler üretmeleri sağlanmış olur.
2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen 2 anma programına 1.350 kişi katılmıştır.

Tiyatro

Sinema

2018 yılında hem çocuklar hem de yetişkinler için
birçok tiyatro oyunu sergilenmiştir. Çocuk tiyatro
oyunları çocuklara hayata dair farklı konularda yeni
şeyler öğretmekte, onların kişisel gelişimlerine
doğrudan katkı sağlamaktadır. Hafta sonları farklı
kültür merkezlerinde gerçekleştirilen çocuk tiyatro
oyunları için seçilen konular; çevre temizliği, görgü kuralları, büyüklere saygı, gelenek ve göreneklere sahip çıkmak vb. oluşmaktadır. Bu etkinlikler
vasıtasıyla çocuklar değerler eğitimini sıkılmadan
eğlenceli bir şekilde alma olanağına sahip olmaktadırlar. 2018 yılında 181 defa sahnelenen çocuk
tiyatrolarıyla 29.342 çocuğa ulaşılmıştır.

Ümraniye Belediyesi olarak uzun zamandır gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizden biri de sinema
gösterimleri. Yıl içerisinde çocuklar için Yarıyıl Özel
Programı ve Ramazan Etkinlikleri gibi farklı projelerde ve farklı konseptlerde çeşitli sinema gösterimleri gerçekleştirilmiştir. Ümraniye Belediyesi
tarafından yaptırılan ve alanında tek olma özelliği
taşıyan Çanakkale savaşını konu alan “Tarihe sığmayan destan: Çanakkale Geçilmez” adlı çizgi filmin 3D gösterimi, Milli Eğitim bünyesinde yer alan
okullardaki öğrencilere yapılmıştır. 2018 yılı içerisinde 145 sinema gösterimi yapılmış olup, 15.351
kişi tarafından izlenmiştir.

Yetişkin tiyatroları vasıtasıyla çeşitli toplumsal meselelerin yanı sıra tarihsel süreç içerisinde ortaya
çıkan önemli olayları ele alan tiyatrolar sahnelenmiştir. Bu çerçevede “Sürgün”, “Savaşta Çocuk Olmak (Kudüs Yada Leyla)”, "Sevgili Doktor ", “Mevlana Celaleddin-i Rumi” gibi tiyatrolar sergilenmiştir.
2018 yılında gerçekleştirilen 30 yetişkin tiyatrosu ile de 4.929 kişiye ulaşılmıştır.

Sinema İzleyici Sayısı
28.639
18.153

20.491
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10.400
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Müzik Dinletisi

Mavera Müzik Topluluğu Konser
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Sarıkamış’ı Anma Programı-Onur Şan

Çocuk Tiyatrosu

Sarıkamış’ı Anma Programı-Dr. Ahmet Anapalı

Sanatçı ve müzik grupları
ile düzenlenen 21 adet
dinleti programına 2.935
kişi katılmıştır.

28 Şubat Anma Programı

Alamut Kalesi
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Sergiler, sanata dair üretilen bilgi, duygu, düşünce
ve yeniliklerin paylaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Sanata dair her yeni üretim ve bakış açısı paylaşıldıkça, duygu ve düşünce dünyası zenginleşerek
daha geniş ve renkli bir alana yayılır. Böylece yeni
üretimlerin de kapısı aralanır. Bu bağlamda sergiler, sanatçıların farklı sanat dalları yoluyla işlediği
eserleri, insanlarla paylaşmak ve onları tanıtmak
için buluştukları ortak bir sanat alanı ve etkinliği
oluşturur.
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2018 yılı içerisinde birçok sergi sanatseverlerin
beğenilerine sunulmuştur. 14. Geleneksel Resim
Yarışması "Malazgirt'ten 2071’e Anadolu’yu Türk
İslam Yurdu Kılan Fetih Ruhu" sergisi, Sanat günleri
kapsamında Yazma Sanatı, Uyanış Ebru Sergisi gibi
farklı sanat alanlarını içine sergilerde alan birbirinden değerli eserler, değerli sanatçıların katıldığı
söyleşi programı ile sanatseverlerle buluştu, ayrıca
bu sergilerin katalogları da basılarak sanat dünyasına kazandırıldı. 2018 yılında 4 sergi yapılmış olup,
bu sergilerimizi 1.270 kişi ziyaret etmiştir.

Ebru Sergisi

Yarıyıl Özel Programı
Yarıyıl Özel programı yarıyıl tatiline giren öğrencilere yönelik karne
hediyesi olarak tasarlanan ve tamamen ücretsiz olan bir kültür ve
eğitim programıdır. Programın amacı yoğun bir eğitim ve öğretim döneminden çıkan öğrencilerin, yarıyıl
tatilini dolu dolu, eğlenceli ve verimli
bir şekilde geçirmelerini sağlamak.
Program içerik olarak tiyatro gösterimleri, interaktif çocuk programları, animasyon ve çizgi film gösterimleri gibi etkinliklerden oluşmaktadır.
2018 yılında 6.sı gerçekleştirilen ve öğrencilerin
büyük bir heyecanla katılım gösterdiği program,
Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi,
Mehmet Akif Kültür ve Eğitim Merkezi, Prof. Dr.
Necmettin Erbakan Kültür Eğitim Sağlık ve Sosyal Hizmet Merkezi, Necip Fazıl Kültür ve Eğitim
Merkezi olmak üzere Ümraniye’nin 4 merkezi
noktasında bulunan kültür merkezlerimizde gerçekleştirilmiştir. Yarıyıl tatili süresince hafta içi her
gün 11.00’de başlayan program 17.00’ye kadar sürmüştür. Program kapsamında “Oburcuk”, “Sevimli
Kurbişler”, “Kuşlar Diyarı” gibi birçok eğitici ve öğretici çocuk tiyatro ve interaktif çocuk gösterileri,
“Arabalar”, “6 Süper Kahraman”gibi animasyon
filmlerinin yanı sıra Ümraniye Belediyesi tarafından
yapılan “Çanakkale Geçilmez” çizgi filminin de gösterimi yapılmıştır.
Öğrencilerin yoğun katılımının yaşandığı Yarıyıl
Özel Programında 112 etkinlik gerçekleştirilmiş
ve bu etkinliklere 15.308 öğrenci katılmıştır.

Kültür-Sanat Okulda Başlar
Kültür Sanat Okulda Başlar programı Ümraniye
Belediyesi ve Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ile ortaklaşa düzenlenen bir programdır. İlki 2012
yılında yapılan projenin etkinlik yelpazesi gelişerek
ve genişleyerek devam etmektedir. 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen “Kültür Sanat Okulda Başlar” programı kapsamında dinleti, söyleşi ve tiyatro
gösterimi programları gerçekleştirilmiştir.
Söyleşi programları ile alanında uzman bilim ve
sanat insanları geniş bir alana yayılan konularda,
öğrencilere bilgi ve birikimlerini aktarmaktadır.
Dinleti programında çeşitli müzik enstrümanları tanıtılarak, enstüramanın icrası yapılmaktadır. Tiyatro
gösterimlerinde ise günün anlam ve önemine göre
çeşitli konu ve konseptte tiyatro oyunları sergilenmektedir. Program vasıtasıyla kültürel etkinliklerin
okuldaki öğrencilere ulaşması ve öğrencilerin okulda aldıkları eğitime destek olarak, onların geleceğe
daha donanımlı ve bilinçli hazırlanmaları hedeflenmektedir.
2018 Yılında Abdurrahman Dilipak, Kemal Özer,
Yusuf Tosun, M. Selçuk Eraslan, Dr. Bahtiyar Arslan, Özcan Ünlü gibi farklı alanlardan konuklar ile
gerçekleştirilen 68 programa 8.719 öğrenci katılmıştır.
Yıl

Program Sayısı

Katılımcı Sayısı

2013

30

4.100

2014

34

4.885

2015

77

9.650

2016

78

10.229

2017

82

10.295

2018

68

8.719

Dinleti, söyleşi ve tiyatro
gösterimlerini kapsayan
68 programa, 8.719
öğrencimiz katılmıştır.

Hüseyin Goncagül
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Doç. Dr. Bahtiyar Arslan-Özcan Ünlü

Yarışma Sergisi

Prof. Dr. Nurullah Genç
Geçmişten Fısıldayan Yazmalar Sergisi
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Ramazan, kardeşlik ve paylaşmanın
en üst seviyeye
çıktığı, insanların
birbirlerini daha iyi
anladığı ve birbirlerine daha fazla yakınlaştığı, bereketin ve manevi
atmosferin çok yoğun olduğu bir aydır. Bu yönüyle
Ramazan ayının hem manevi hem bireysel hem de
toplumsal yararları oldukça fazladır.
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2018 yılı Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında
Ümraniye’nin her kesimini içine alan, birlik ve beraberlik ruhunu geliştiren, insanların aynı amaçlar
doğrultusunda bir araya gelmesi ve zamanı dayanışma içerisinde Ramazan aynının manevi atmosferi altında geçirmesi amacıyla birçok etkinlik düzenlenmiştir Etkinlikler Ümraniye Santral Etkinlik
alanında kurulan büyük bir çadırda gerçekleştirilmiştir. Her sene farklı bir temayla kurulan çadırın
2018 yılı teması "Tek Millet, Tek Bayrak Tek Vatan,
Tek Devlet" idi. Ramazan ayını en güzel şekilde idrak edebilmek amacıyla düzenlenen, her yaşa hitap
eden tasavvufi dinletilerden sinema gösterimlerine, çocuk programlarından çeşitli sahne gösterilerine varıncaya kadar birçok etkinlik Ümraniyeliler
ile buluştu.
Her gün tiyatro oyunları ve çizgi-animasyon filmlerden oluşan çocuk etkinlikleri ile başlayan programlar, Kur'an tilaveti, sohbet ve dinleti programlarıyla
devam etti. Ayrıca Kadir Gecesine özel program
düzenlendi. Bu etkinliklere Nihat Hatipoğlu, Ahmet Özhan, Şeyfullah Kartal, Ömer Döngeloğlu, M.
Fatih Çıtlak gibi çok sayıda kıymetli sanatçı ve ilim
insanı katıldı, eser ve birikimlerini Ümraniyelilerle
paylaştı. Etkinlik alanında hemşehri dernekleri için
hazırlanan özel tasarım stantlarda dernekler hemşehrileri buluşturarak, yörelerinin kültürel motiflerini sergilediler. 2018 yılı Ramazan süresince 101
etkinlik yapılmış olup bu etkinliklere 15.590 vatandaşımız iştirak etmiştir.

AKADEMİ PROGRAMLARI
Akademi Nisa

Akademi Nisa, hanımlara yönelik gerçekleştirilen bir eğitim
programıdır. Etkinlik, kadınların
hayata daha donanımlı ve bilinçli olarak katılmalarını sağlamak, farklı alanlarda bilgi alarak,
kendilerini geliştirmeleri, sosyal hayata dahil olma
hususunda daha yetkin ve söz sahibi olmalarını
sağlamak amaçlarıyla düzenlenmektedir.
Program kapsamında, hanımlar; konularında uzman akademisyen ve eğitimcilerden, tarih, siyaset,
edebiyat, sosyoloji, medya gibi alanlarda eğitim almaktadırlar. Bu çerçevede 21. Yüzyıl Türkiye Vizyonu, Medyada kadının Yeri, Zamanı Kuran Kadınlar,
Edebiyat Kadının Ne İşine Yarar gibi başlıklar altında dersler verilmiştir. Derslerin sonunda akademiye katılan hanımlara sertifika verilmiştir. Her biri
alanında uzman kişilerce verilen seminerlere Halime Kökçe, Fadime Özkan, Sevim Zehra Can Kaya,
Sibel Eraslan gibi çok sayıda isim katılmıştır.

Belkıs İbrahimhakkıoğlu
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Ramazan Etkinlikleri

2018 yılında Akademi Nisa Programı 2 dönem
şeklinde geçekleştirilmiştir. Birinci dönem 118,
ikinci dönem 90 hanım kayıt yaptırmıştır.

Akademi Nisa’da katılımcı
hanımlar; tarih, siyaset,
edebiyat, sosyoloji, medya
gibi başlıklar altında dersler
almışlardır.

Doç. Dr. Emin Işık
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Sevim Zehra Can Kaya

Prof. Dr. Faruk Beşer
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Akademi Genç programı gençlere yönelik gerçekleştirilen bir
eğitim programıdır. Gençlik geleceğe hazırlanmak açısından
insan hayatının en önemli evresidir. Hayatı anlamak ve anlamlandırmak, kendine yol haritası çizmek, dünyaya
yeni şeyler söylemek için sabırsızlanmak gençliğin
özellikleri arasındadır. Akademi Genç ile amacımız
gençlerimize bu yolculuklarında eşlik etmek ve onları alanlarında uzman üstatlarla buluşturup yolculuklarında karşılarına çıkacak her zorluğu kolayca
aşmalarını sağlamak.
Akademi Genç Programı kapsamında her hafta
bir seminer programı gerçekleştirilmektedir. Ümraniyeli gençler çeşitli alanlarda uzman ve birikimli
eğitimcilerden Gündem, Tarih, Sanat, Dinler Tarihi,
Başarı Hikâyeleri, Bilim ve Teknoloji gibi sosyal ve
kültürel konularda seminer aldı.
Tecrübe Paylaşımı, Hedeflerimiz ve Kariyerimiz,
Teknoloji Bağımlılığı, Neden Türkiye İle Uğraşıyorlar gibi birçok konu, Hasan Can, Yavuz Bahadıroğlu,
Osman Atalay, Aburrahman Dilipak gibi isimler tarafından işlenmiştir. Eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifikaları verilmiştir.
2018 yılında Akademi Genç Programı 2 dönem
şeklinde geçekleştirilmiştir. Birinci dönem 250,
ikinci dönem 240 genç kayıt yaptırmıştır.
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Prof.Dr. Mehmet Çelik

ÖZEL PROGRAMLAR
Uluslararası Ebû Mansûr elMâtürîdî ve Te’vîlâtü’l-Kur’ân
Sempozyumu
Ümraniye Belediyesi olarak Türkçeye kazandırılması için destek olduğumuz, İslam düşüncesinin büyük eseri Te’vîlâtü’l-Kur’ân'ı ve müellifi Ebû
Mansûr el-Mâtürîdî’yi tanıtmak için Marmara Üniversitesi işbirliğiyle Ebû Mansûr el-Mâtürîdî ve
Te’vîlâtü’l-Kur’ân'ı Sempozyumu gerçekleştirdik.
2-3 Kasım'da "Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde gerçekleştirilen sempozyumda İmam
Matüridî'nin Te'vilatü'l- Kur'an'daki kelam anlayışı,
felsefi ve fıkhi görüşleri, tefsir yöntemi, hadis ve rivayetleri ele alış tarzı, tasavvuf ve ahlaki konulara
yaklaşımı gibi konular ele alındı.
Sempozyum, Prof. Dr. M. Saim Yeprem’in başkanlığında ve Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz, Dr. Mustafa
Ceric, Prof. Dr. Abdulhamit Aşşak, Prof. Dr. Metin
İzeti’nin, Ebû Mansûr el-Mâtürîdî ve Te’vîlâtü’lKur’ân’ın din tarihi ve İslam düşüncesindeki yerinin
konu edildiği açılış oturumuyla başladı. Ardından
2 gün boyunca İmâm Mâtürîdî’de Ahkâmın Neshi
Bağlamında Nass-İçtihad İlişkisi, İmâm Mâtürîdî’nin Had Cezasıyla ilgili Âyetlere Yaklaşımı, İmâm
Mâtürîdî’nin Nübüvvetin gerekliliği ve Hz. Peygamber’in (a.s.) Nübüvvetinin İspatı Konularında İleri
Sürdüğü Deliller Bugün Ne Söyler?, Mâtürîdî’nin
Hikmet Temelli İnayet Anlayışı, Te’vîlâtü’l-Kur’ân’la
Felsefenin izini sürmek gibi birçok konuda tebliğler
sunuldu.

2. Avrupa İslamofobi Zirvesi
“Müslüman karşıtı ırkçılık”
olarak tanımlanan İslamofobi
son yıllarda gündemde sıklıkla gündeme gelmektedir.
Ümraniye Belediyesi, toplumların diyaloğunu olumsuz
yönde etkileyen İslamofobi’nin ne olduğu, sebep
ve sonuçları, etki ve boyutları ile çözüm önerileri gibi konuları tartışabilmek için ilk olarak Bosna
Hersek’in başkenti Saraybosna’da, 2016’da gerçekleştirdiği Avrupa İslamofobi Zirvesi’nin ikincisini
İstanbul’da birbirinden değerli akademisyen ve siyasetçinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Sempozyum Ümraniye Belediye Başkanı Hasan
Can, İsveç Eski Başbakanı Fredrik Reinfeldt ve
Londra Eski Belediye Başkanı Ken Livingstone’ın
konuşmalarının yer aldığı “İslamofobi: Nedenleri,
Etkileri ve Çözümü” oturumuyla açıldı. Pax Christ
Uluslararası Barış Ödülü Sahibi Editör ve Gazeteci
Rami Khouri ve Marmara Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Nuri Tınaz’ın “İslamofobi’nin Dinamiklerini Anlamak” konusunu konuştukları ikinci oturumda İslamofobi’yle ilgili ayrıntılı bilgi verildi. Ardından
United Voices for America’dan Yönetici Ahmed
Bedier, Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi Alper Bilgili ve Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi
Emre Dorman’ın “İslamofobi ve İslam’ı Doğru Anlamak” konulu üçüncü oturumunun gerçekleşmesiyle zirvenin ilk günü sona erdi. Kanada Queen’s Üniversitesi Öğretim Üyesi Adnan Husain’in katılımıyla
“Kudüs Mucizesi: Ortaçağdan Dersler ve İnançlar
Arası İletişimin Zenginliği” konusu etraflıca konuşuldu.
İkinci günün ilk oturumunda “Globalleşen İslamofobi” konusu konuşuldu. Oturumun konuşmacıları;
Direktör/ İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi Sami Al
Arian ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Muharrem Kılıç’tı. İkinci oturumda ise,
Kanal 7 Dış Haberler Müdürü Mustafa Taha Dağlı,
Türkiye Gazetesinden Gazeteci Rahim Er ve İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Selman Öğüt tara-

fından, “İslam ve Müslümanların Medyada Temsilleri” konusu konuşuldu. Son oturum olan üçüncü
oturumda da, “İslamofobi ile Mücadelede Yeni Yaklaşımlar” konusu, Öğretim Üyesi-Yazar Ahmet Yıldız, Goethe Üniversitesi ve Latin American Faculty
of Social Sciences Campus Mexico Öğretim Üyesi
Luis Manuel Hernandez Aguilar tarafından konuşuldu. Zirve; değerlendirme oturumunun ardından
sona erdi.

FAALİYET RAPORU 2018

TO PLU MSAL GEL İ ŞİM
KÜLTÜR VE SOSYAL iŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Akademi Genç

151

»

Ezbere Güzel Şiir Okuma
Yarışması

Ümraniye Belediyesi ve Ümraniyeliler; 15 Temmuz
gecesi hain darbecilere geçit vermemiş, ardından
demokrasi nöbetlerinde hem Ümraniye Meydanı’nda hem de Kısıklı’da birlik ve beraberliğin
sembolü olmuştu. 2 yıl önce yaşanan hain darbe
girişimden beri Ümraniye Belediyesi; bu hadiseyi
unutturmamak adına birçok işe imza atmış, Haberciler Darbecilere Karşı kitabı, Beklemek Zor: Haberci Yakını Olmak belgeseli, 15 Temmuz konulu
resim yarışması, tankın ezdiği aracın sergilenmesi,
15 Temmuz Sonrası Çocuk ve Travma Sempozyumu gibi birçok çalışmayla o geceyi zihinlerde hep
diri tutmuştu. Bu bağlamda Ümraniye Belediyesi,
kalkışmanın 2.yıl dönümünde de büyük bir etkinlik
tertip ederek binlerce Ümraniyeli vatandaşı, Ümraniye Santral Etkinlik Alanı’nda 15 Temmuz Şehitleri
Anma Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri
kapsamında bir araya getirdi.

Ümraniye Belediyesi tarafından
Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle ortaokullar ve liseler arası Ezbere
Güzel Şiir Okuma Yarışması düzenlendi. Ümraniye Belediyesinin yürüttüğü yarışma kapsamında Ortaokul öğrencileri Necip
Fazıl Kısakürek’in Canım İstanbul, Mehmet Akif
Ersoy’un İstiklâl Marşı, Arif Nihat Asya’nın Fetih
Marşı, Mehmet Akif İnan’ın Mescid-i Aksa şiirlerini
Lise Öğrencileri ise Mehmet Akif Ersoy’un İstiklâl
Marşı, Yahya Kemay Beyatlı’nın Mohaç Türküsü,
Arif Nihat Asya’nın Naat ve Ziya Karatekin’in Baba
ve Oğul adlı şiirlerini ezberleyerek en güzel şekilde
okumak için yarıştı. Ezbere güzel şiir okuma yarışması, gençlerimizi şiir sanatıyla bir araya getirerek,
onları usta şairlerimizin unutulmaz şiirleriyle coşku
dolu bir yolculuğa çıkardı.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Millî İradenin Şahlanışında Ümraniye’nin 8
Şehidi 15 Temmuz belgesel gösterimi, Ümraniye
Belediyesi Mehter Takımı gösterisi, Kur’an tilaveti, 15 Temmuz için Cumhurbaşkanlığı tarafından
hazırlanan belgesel gösterimi, Kültür ve Turizm
Bakanlığı Müşaviri Gazeteci Yazar Sibel Eraslan 15
Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Millî Birlik
Gününün önemini belirten bir konuşması, Araştırmacı- Yazar Mehmet Fatih Çıtlak’ın Şehadet Hikayeleri adlı söyleşisi ve Tasavvuf Dinletisi yer aldı.

Binlerce Ümraniyeli,
15 Temmuz Şehitleri
Anma Demokrasi ve Millî
Birlik Günü etkinlikleri
kapsamında bir araya geldi.

Ödül Töreni

Kitap Fuarları

Ortaokul ve Lise öğrencileri için ezberlenmesi istenen şiirlerin ve şairlerinin kısa yaşam hikayelerinin yer aldığı 65.000 kitapçık basılarak bütün öğrencilere dağıtıldı. Yarışmaya ortaokul düzeyinde
1052 şubeden 32.483, Lise düzeyinde 507 şubeden 15.754, toplam 48.237 öğrenci katılmıştır. Her
okuldan ilk 5’e giren öğrenciler belirlendi ve okul
birincileri finale çıktı. Yarışmaların sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Ezbere Güzel Şiir Okuma Yarışması’nda
dereceye giren ortaokul ve lise öğrencilerinden
ilk 10 kişiye umre, İ7 Laptop, İ5 Laptop, kitap seti
gibi ödüller verildi. Ayrıca her ortaokul ve lisede ilk
beşe giren öğrencilerin birincisine cumhuriyet altını, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın, dördüncü ve beşinciye ise tablet hediye edildi.

Ümraniye Belediyesi, teması “Oku” olan CNR
EXPO Kitap Fuarı’nda katılımcı olarak yer almıştır. 10 Mart’ta başlayıp, 18 Mart’ta sona eren CNR
EXPO Kitap Fuarında, 20 ülkeden yerli ve yabancı 350 yayınevi katılımcı oldu. CNR Kitap fuarında
herhangi bir ticari amaç güdülmeyerek, Belediyemiz eserleri, sergi amacıyla raflarda yer almıştır.
Standımızı ziyaret edenler, proje olarak gerçekleşen kitapları, katalogları ve özel çalışmaları görme
ve tanıma imkânı buldu. Fuar kapsamında, hikâye
ve şiir yarışmalarımızda dereceye giren eserlerin
yer aldığı kitaplar, çeşitli sergi katalogları, sempozyum ve kongre kitaplarımız gibi 47 yayın ve 53 katalog kitapseverlerle buluştu.
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15 Temmuz Demokrasi ve Millî
Birlik Günü Etkinlikleri
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Bir çocuğun anne babası ile kurduğu ilişki biçimi,
daha sonra diğer bireylere, nesnelere ve tüm yaşama karşı alacağı tavır, benimseyeceği tutum ve
davranışların temelidir. Kısacası anne babanın, çocuğun küçük yaştan itibaren özgüven duygusunun
gelişimindeki etkisi çok büyüktür. Mutlu ve sevgi
dolu bir aile ortamı, güvenilir anne baba modeli ve
onların kendi içerisinde tutarlı olması, sağlıklı özgüven gelişimi için en önemli ihtiyaçlardır. Bir çocuğun, çocukluktan gençliğe geçiş sürecinde pek çok
önemli fizyolojik ve psikolojik değişim yaşadığının
ve bunun neden olduğu ciddi sorunların farkındayız. “Mobil Kültür Merkezi” projesi kapsamında
hazırladığımız Eğitim Tırı etkinliklerinde, Yaşam
Becerileri Eğitim Programları ve geleceksensin.
org web sitesi ile aile içinde ve çocuklarla yaşanabilecek pek çok soruna çözüm önerileri getirmeye
çalıştık.

Mobil Kültür Merkezi olarak hizmet veren Eğitim
Tırı sayesinde, Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat, Sinema, Tiyatro, Söyleşi, Konser vb alanlar başta olmak
üzere ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın Belediye hizmetlerimizden daha fazla yararlanmalarına
katkı sağladık. Mobil Kültür Merkezi Projesi kapsamında özel olarak üretilen Eğitim Tırı ve Eğitim Programları, Türkiye’de alanında bir ilk olma
özelliği taşımaktadır. Proje için, ebeveynlere ve
gençlere yönelik 29 Adet eğitim modülü, 4 Adet
kitapçık, 4 adet kısa film, 1 adet tanıtım filmi, 1 web
sitesi, oyun, etkinlik ve atölyelerle zenginleştirilmiş
organizasyon alanı hazırlanmıştır. Proje kapsamında hazırlanan tüm eğitim materyalleri, Eğitim Tırı
içerisinde yer alan ekranlarla birlikte geleceksensin.org web sitesi üzerinden genel erişime açılarak
projemizden sadece Ümraniye ilçemizde yaşayan
ebeveynler ve gençlerin değil tüm Türkiye’nin
faydalanması hedeflenmiştir. 2018 yılı içerisinde
10.929 kişi Mobil Kültür Merkezinden faydalanmıştır.

Dualar Eşliğinde Geleneksel
Aşure Pişirme ve Dağıtım
Programı

Ahilik Haftası Kutlaması

Ümraniye Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla
dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirmek amacıyla Dualar eşliğinde geleneksel aşure pişirme ve
dağıtım programı düzenledi. Alemdağ Caddesi’nde
gerçekleştirilen program Ayinler Topluluğu’nun
duasıyla başladı. Program, Mehter takımı konseri
ardından, Ümraniye Müftüsü Muharrem Gül’ün dua
etmesi ve Başkan Hasan Can ile protokolün aşure
kazanlarının başına geçerek vatandaşa aşure ikram
etmesiyle son buldu. Yoğun ilginin olduğu programda, binlerce vatandaşa aşure dağıtımı yapıldı.

Mevlid-i Nebi Etkinlikleri
Ümraniye Belediyesi, geleneksel hale getirdiği Mevlid-i Nebi programında Araştırmacı-Yazar
Mehmet Fatih Çıtlak ile Mevlid-i Şerif Şerhi ve
Sufi Ayinler Topluluğu’nu Ümraniyelilerle bir araya
geldi. Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk
Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda Mevlid-i Şerif Şerhi ve Sufi Ayinler Topluluğu, Ümraniyelilere maneviyat dolu bir akşam yaşattı.

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da yaşayan halkın sanat, ticaret ve ekonomi gibi çeşitli
meslek alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları
ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan
meziyetlerini esas alarak düzenleyen Ahilik; Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Ümraniye’de de
çeşitli törenlerle kutlandı.
Ümraniye Belediyesi, Ahilik Haftası Kutlaması münasebetiyle Cevherağa Camii’nde kılınan Cuma
Namazının ardından Ümraniye Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde bir yürüyüş düzenledi. Ahilik
Haftası Kutlamaları sebebiyle Ümraniye Santral
Etkinlik Alanı’nda kurulan ve Ümraniye Belediye
Sanatçıları tarafından oluşturulan El Sanatları Sergisi (filografi, ahşap oyma, kaligrafi, kilim dokuma,
tokat tahta baskı, çini, ebru, el nakışı ve iğne oyası) gibi eserler program süresince sergilendi. Ayrıca Türk’ün töresi olan Örste Demir Dövme, Şed
Kuşatma Töreni ve Ümraniye Belediyesi Okçuluk
Kulübü tarafından sergilenen okçuluk gösterileri
gerçekleştirildi. Programda ahi duası yapılarak, ahi
ikramlarda (özbek pilavı ve lokma) bulunuldu.
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Mobil Kültür Merkezi

Sarıkamış Şehitleri Programı

Fetih Özel Gecesi
1388. yıl dönümünde Mekke’nin Fethi, Ümraniye
Belediyesi tarafından düzenlenen ve geleneksel
hâle gelen Fetih Özel Gecesi programıyla kutlandı. İBB Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk
Kültür Merkezi’nde gerçekleşen program, Prof. Dr.
Mustafa Karataş ve Sanatçı Mehmet Kemiksiz’in
katılımıyla gerçekleşti.

Prof. Dr. Mustafa Karataş

Ümraniye Belediyesi, 103 yıl önce vuku bulan Sarıkamış hadisesinin yıl dönümü münasebetiyle özel
bir program hazırladı. Ümraniye Nikâh Saray’ında düzenlenen programda Sarıkamış Harekâtının
103'ncü yıl dönümünde hayatını kaybeden kahraman askerler bir kez daha anıldı.
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Orman Kâşifleri Projesi, ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik olan ve öğrencilere doğa ve orman
sevgisinin aşılanmasını amaçlayan bir projedir. Öğrenciler ormanda uzman eğitmenler ve belediye
koordinatörleri nezaretinde birçok eğitime katılarak, doğada var olan canlı türleri yerinde inceleyip,
farklı bitki ve hayvan türleri hakkında bilgi aldı.
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Orman Kâşifleri Atölyesinin ilk iki haftası (2 Nisan 16 Nisan tarihleri aralığında) Ümraniye Mesire Alanında, 17 Nisan tarihinden itibaren Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesinde gerçekleştirilmiştir. Proje
kapsamında; çam ağaçları, andız ağacı, meşe ağaçları gibi ağaçlarla çocukların tanışması sağlanmış,
dokunarak keşfetmeleri istenmiştir. Çocukların bu
ağaçları özelliklerini tanıması, dokunması ve soru
cevap şeklinde doğaya saygı duyması öğretilmiştir.
Doğada bulunan başka canlılardan çiçek, mantar,
liken, yosun, örümcek, kaplumbağa, böcek, kuş vb
türlerin, özellikleri anlatılıp çocukların birebir gözlem yapması ve keşfetmesi sağlanmıştır. Uygun bir
alanda doğayı dinlemeleri beklenmiş, ne duyup,
hissettikleri sorulmuş ve doğanın temiz tutulması bilinci ile doğada yaşayan diğer canlılara özen
gösterilmesi konusunda çocuklar bilinçlendirilmiştir. Öğrenciler ayrıca, kendilerine dağıtılan ‘Tabiat
Günlüğü’ne ormandan topladıkları malzemeleri
yapıştırarak, notlar aldı. Orman Kâşifleri projesi ile
2.000 öğrenci doğayı tanıma fırsatı buldu.

14. Geleneksel Yağlı Boya
Resim, Hikâye ve Şiir Yarışmaları
Kültürel ve sanatsal içerikli yarışmalar, toplum
olarak edinilen kültürel
bilgi birikimine, yeni yetenekleri ve eserleri katarak
yardımcı olur. Yarışmalar
daha geniş bir bakış açısı
ve sanat anlayışı oluşturmak, yeni renklerle ve değerlerle tanışıp onlarla
bütünleşmek, kültürel ve sanatsal mirasa sahip çıkarak ona çağdaş ve güncel bir boyut kazandırmak
gibi oldukça önemli görevler üstlenmektedir. Ümraniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
olarak yarışmaların bu fonksiyonlarının bilincinde
olup, yarışmalara gerekli önemi vermeye gayret
ediyoruz. Bu minvalde geleneksel hale gelen ve
2018 yılında 14.sü gerçekleştirilen Ümraniye Belediyesi Geleneksel Yağlı Boya Resim, Hikâye ve
Şiir yarışmaları bu alanlarda eserler veren sanatçı adaylarını gelenekten yararlanarak üretmeye
özendirmek ve yeteneklerini desteklemek, Ümraniye’nin ve ülkemizin kültürel açıdan daha iyi tanınmasına yardımcı olmak gibi amaçlar taşımaktadır.
Ümraniye Belediyesi Geleneksel Yağlı Boya Resim,
Hikâye ve Şiir yarışmaları; 14 yıllık geçmişiyle sanat
ve edebiyat çevreleri içerisinde önemli bir yer edinerek bir marka haline gelmiştir. Başvuruların internet üzerinden yapıldığı yarışmalara gerek yurt
içinden gerekse yurt dışından binlerce başvurunun
olması, yarışmalarımızın uluslararası platformlarda
da önemli bir yer edindiğinin göstergesi. Sanatseverlerin kendilerini, eserlerini, duygu ve düşüncelerini resim, şiir ve hikâye yoluyla rahatlıkla ifade
edebildikleri yarışmalar, alanında uzman bir edebiyatçı ve sanatçı kadrosunun jüriliğinde gerçekleştirilmektedir. Yarışmaların sonunda dereceye
girenler, düzenlenen özel bir programla ödüllerini
almaktadırlar.

Hikâye Yarışması

Şiir Yarışması

Hikâyeciliğin yaygınlaşarak yaşatılması ve yeni yazarların edebiyat dünyasına kazandırılması gibi
hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen 14.Geleneksel Hikâye
yarışmasının konusu “Serbest”
olarak belirlendi. Türkiye’den ve
dünyanın çeşitli yerlerinden gelen
eserlerin yarıştığı yarışmanın sonunda ödül alan
eserlerin yer aldığı “Evvel Ahir” adlı kitap yayımlandı ve ilgililerin beğenilerine sunuldu. 14. Geleneksel
Hikâye Yarışmasında 1900 eser yarışmıştır.

Ümraniye Belediyesi’nin bu yıl 14.
kez düzenlediği diğer bir yarışma
ise ‘Geleneksel Şiir Yarışması’. Şiir
yarışmamızın konusu “Dünyada
Merhametin Tükenişi ve Merhamet Timsali Türkiye” olarak belirlendi. Dünyanın birçok yerinde insanlar açlıkla mücadele etmekte;
savaşların, çatışmaların ortasında hayatta kalmaya
çalışmaktadır. Ortadoğu’da, Afrika’da, Uzakdoğu’da “merhamet eli” denince akla Türkiye gelmektedir. Şiirin insan doğası üzerindeki büyülü etkisi dikkate alındığında; “merhamet” gibi temaların,
bu yolla etkili bir şekilde ifade edilmesi amaçlanmıştır. Ülkemizin yanı sıra Asya, Avrupa gibi dünyanın farklı kıtalarından da katılımın gerçekleştiği 14.
Geleneksel Şiir Yarışmasına 2.562 eser katılmıştır.
Yarışmaların sonunda dereceye giren şiirlerin yer
aldığı“Arakanlı Çocuk” adlı şiir kitabı yayımlandı.
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Resim Yarışması

1.336

Yarışmalarımızın diğer önemli bir
dalı ise Geleneksel Yağlı Boya Resim Yarışmamız. Uzak Asya’dan
Milletimizin kahraman
gelip Anadolu’yu kendine vatan
fetih ruhunu resmedelim!
yapan ecdadımız; bu coğrafyada, tarihe, yeryüzünün en büyük
kahramanlık destanlarını armağan etti. Alparslan’dan Fatih’e, Fatih’ten bugüne, açılan her yeni kapı tarihe biçimini
verdi. Coğrafyamız rengini fetih ruhumuzdan aldı.
Tema kapsamında; Malazgirt’ten İstanbul’un fethine, Çanakkale’den İstiklal Savaşı’na ve 15 Temmuz destanına, Milletimizin Kahraman Fetih ruhu
resimleştirildi. Konusu “Malazgirt’ten 2071’e, Anadolu’yu Türk İslam Yurdu Kılan Fetih Ruhu” olarak
belirlenen Resim yarışmasına ülke genelinden 87
adet eser katılmıştır. Yarışmanın sonunda dereceye giren eserlerin yer aldığı 14. Resim kataloğunu
yayımlayarak, bu zengin çalışmanın sanat çevrelerine ulaşması sağlandı. Dereceye giren eserler çeşitli
kültürel etkinlikler kapsamında sergilenmiştir.
Malazgirt’ten İstanbul’un Fethine,
Canakkale’ye ve İstiklâl Savası’na
oradan 15 Temmuz Destanına

12.000
10.000

8.000
2.500

09 Mart 2018

(Mesai bitimine kadar)

2.610

Prof. Dr. M. Hüsrev SUBAŞI (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ünv. Güzel San. Fak.)
Prof. Dr. Mehmet ÖZER (Marmara Ünv. Güzel San. Fak. Emekli Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Ahmet ATAN (Ankara Yıldırım Beyazıt Ünv. Güz. Sanat. Fak.)
Prof. Dr. Zeki KUŞOĞLU (Emekli Grafik Tas. Öğr. Üyesi, Osmanlı Medeniyeti Araştırmacısı)
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2018 yılında 14.sü
gerçekleştirilen Geleneksel
Yarışmalar ile hikâye,
şiir, resim alanlarında
yeni renkler ve değerler
edebiyat ve sanat
dünyasına kazandırılmıştır.

Resim Yarışması Başvuru Sayısı

214

2.562

Seçici Kurul-Resim Yarışması
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Her yıl düzenlediği yarışmalarla sanat ve edebiyat
dünyasına yeni yetenekler ve eserler kazandıran
Ümraniye Belediyesi'nin, bu yıl 14.sünü düzenlediği; yetenek sahibi kişilerin eserlerinin kültür ve
sanat dünyamıza kazandırılması açısından büyük
bir fonksiyon icra eden yarışmalara, ülkemiz edebiyat ve sanat çevrelerinin yanı sıra ülke dışından
da katılımlar oldu. Alanında uzman bir sanatçı ve
edebiyatçı kadrosunun jüriliğini yaptığı yarışmalarda uzun süren değerlendirmeler sonunda derece
alanlar belirlendi. 14. Geleneksel Resim, Hikaye ve
Şiir Ödül Töreni Belediyenin bahçesinde gerçekleştirildi.. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın
yanı sıra; Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu ve
sanat-siyaset alanından birçok değerli kişinin katıldığı programda sanatçı Esat Kabaklı'nın kahramanlık ezgilerini seslendirdiği bir konser icra edildi;ayrıca dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen
resimlerden oluşan serginin de açılışı yapıldı.

YAYINLARIMIZ

Te’vîlâtü’l Kur’ân

İslam medeniyetinin
öğrenilmesi ve yaşatılması
konusunda birçok etkinlik ve
çalışmaya imza atan
Belediye olarak kültürel etkinlikler çerçevesinde Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’nin meşhur eseri
TE’VîLÂTÜ’L KUR’ÂN‘ın Türkçeye kazandırılması
için destek olduk. Kelamcıların hocası (imâmu’l
mutekellimîn) diye bilinen ve bir asra yaklaşan bereketli ömrüyle Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, farklı disiplinlerde ortaya koyduğu görüşler ile, asırlar sonrasında bile ufuk çizen, pek çok muğlak meseleye
ışık tutan bir ilim insanı olarak, İslâm düşünce tarihinde seçkin bir konuma sahiptir. Bu yüzden, imam
Mâtürîdî’nin çağlara ışık tutan Te’vîlâtü’l Kur’ân adlı
eserinin Türkçe çevirisinin yapılmasına katkıda bulunarak İslâm dünyası için önemli bir eserin ilim
dünyamıza kazandırılıp ölümsüzleşmesini sağladık.
17 ciltlik eserin 13 cildinin çevirisi ve basımı gerçekleştirilmiş olup, diğer ciltlerin çeviri işleri devam
etmektedir.

Yarışma Yayınları
14. Geleneksel Yarışmalarımız sonunda dereceye
giren eserlerden oluşan "Arakanlı Çocuk” adlı şiir
kitabı, “Evvel Ahir” adlı hikaye kitabı ve “Resim Yarışması Kataloğu” yayımlanmıştır.

Felsefe ve İbrahimi Dinler
Felsefe ve İbrahimi Dinler adlı
eser, üç semavi dinin felsefe ve
hermönetik bilimine yaptığı katkıları gözler önüne seriyor. Marmara Üniversitesi, McGill Universitesi ve Centre for Research
on Religion ile birlikte uluslararası bilim adamlarının katılımıyla
düzenlenen çalıştay bildirilerinden hazırlanan bu kitap, tarihi bilgileri sunuyor.

Ümraniye Tarihi 1
Belediyemizin 29 Mayıs Üniversitesi’yle birlikte hazırladığı
Ümraniye Tarihi kitabı, üstünde
yaşadığımız modern bir şehir
olan Ümraniye’nin geçmişini resmetmektedir. Uzman tarihçilerin
uzun arşiv çalışmalarının ardından hazırlanan eser, asırlar süren bir imparatorluğa başkentlik
yapan İstanbul’un önemli bir parçası olan Ümraniye’ye dair büyük bir eksikliği gidermeyi, ilçenin
geçmişten bugüne bütün süreçlerdeki rolünü ve
etkisini gözler önüne sermeyi hedeflemektedir.

6. Uluslararası Ebru Kongresi
Yüzeyin Ötesi
Yüzeyin Ötesi
Beyond The Surface

Ümraniye Belediyesi olarak ev
sahipliği yaptığımız 6. Uluslararası Ebru Kongresi bildirilerini
içeren “Yüzeyin Ötesi” kitabı sanat dünyasına kazandırılmıştır.

İslam Ülkeleri ve Finans Zirvesi
Ümraniye Belediyesi olarak 2017
yılında İslam Ülkeleri Finans
Zirvesi (ICF Summit Istanbul
2017)’ni düzenledik. Zirvede, “İslam Ülkeleri Arasındaki Finansal
ve Ekonomik İş Birliğinin Geliştirilmesi, Katılım Bankacılığı, İstanbul Finans Merkezi Özelinde
Finans Merkezleri” konuları üst düzey finansal kurumların yöneticileri, politika üreticileri ve uygulayıcıları, akademisyenler ve sivil toplum örgütlerinin
temsilcileri tarafından geniş bir katılımcı yelpazesiyle ele alındı.
İki gün süren zirvede İslam ülkelerinin günümüzde karşı karşıya kaldığı siyasi, ekonomik ve sosyal
problemlerin üstesinden gelebilmelerinde daha
güçlü olmalarını sağlayacak ekonomik ve finansal
iş birliği ve entegrasyon imkânları ele alındı, bu
imkânların rasyonel ve reel stratejilere dönüştürülmesinin yolları konuşuldu. Bu önemli zirvenin
ardından sunulan tebliğler ekonomi dünyasına yeni
ufuklar açması amacıyla kitaplaştırıldı.

Avrupa İslamofobi Zirvesi
Ümraniye Belediyesi olarak
2016 yılında Bosna'da gerçekleştirdiğimiz ve İslamofobinin
tanımlandığı, boyutlarının ve
etkilerinin masaya yatırıldığı,
çözüm yollarının konuşulduğu
Avrupa İslamofobi Zirvesinde
sunulan tebliğlerden oluşmaktadır.

Sergi Katalogları
Hocaların Hocası Prof. Dr. Bekir
Topaloğlu

Dereceye Giren Eserler

Hocaların Hocası Prof.Dr. Bekir
Topaloğlu adlı eser, merhum
Bekir Topaloğlu hocanın birinci
vefat yılında Belediyemizde düzenlenen panelde sunulan bildirilerin bütününü ihtiva eden bir
çalışmadır. Ayrıca kitabın sonunda, değerli hocanın hayatından
kesitler sunan fotoğraflar da yer
almaktadır.

Sanat günleri kapsamında; Yazma Sanatı, Uyanış
Ebru Sergisi” adlı birbirinden değerli eserlerin yer
aldığı sergi katalogları basılarak sanat dünyasına
kazandırıldı.
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Okul çağındaki çocuk ve gençlerin zihinsel ve bedensel
gelişimlerini desteklemek.
Hedef Gerçekleşme Maliyeti: 9.235.657,05 ₺
21 Bilgi Evi'ndeki 16.347
üyemiz, sosyal aktivite
ve kulüp çalışmalarına
katılmakta, kütüphane,
internet ve eğitim
hizmetlerinden
faydalanmaktadır.
Kulüpler

BİLGİ EVİ HİZMETLERİ
İlçemizde toplamda 19 kültür merkezimiz, bir kısmı
müstakil bir kısmı da kültür merkezlerimiz bünyesinde olmak üzere 21 Bilgi Evimiz bulunmaktadır.
Kültür Merkezleri, içinde meslek edindirme kursları, bilgi evi, konferans salonu, etüt sınıfları, kafeterya, sosyal faaliyet alanları, sergi ve kokteyl fuayeleri, spor salonu bulunan kompleks binalarımızdır.
Bilgi evleri, bilgisayarların ve kütüphanenin bulunduğu bilgi salonu, okuma alanı ve satranç bölümlerinden oluşan aktivite odaları ile 7-14 yaş çocuklara
ve 15-25 yaş gençlere gözetim altında hizmet veren binalarımızdır.
Bilgi evlerimizde kütüphane ve internet hizmeti, sosyal aktiviteler ve anma programları, eğitici
programlar, kulüpler, yaz okulları, gezi programları,
ders takviye kursları gibi hizmetler verilmekte olup
dönemsel bazı projeler de yürütülmektedir. 2018
yıl sonu itibariyle Bilgi evlerimizdeki üye sayımız
16.347’ye ulaşmıştır.

Değerler Eğitimi Kulübü; Bilgi evlerimizde millî
değerlerimizi ve kültürümüzü yaşatmak amaçlı
cumartesi günleri yapılan kulüp çalışmasıdır. Her
hafta aktif katılım sağlayıp birinciliği kazanan Bilge
Çocuklar’ a sürpriz hediyeler verilmektedir. Dönem
sonunda eleme ve final sınavları yapılarak, dereceye giren öğrencilere ödül verilmektedir. Kulübe,
haftalık ortalama 300 öğrenci katılmaktadır.
Satranç Kulübü; Yedi farklı bilgi evimizde 15 grup,
200 öğrenciyle profesyonel eğitmen eşliğinde
gerçekleştirilmektedir. Dönem sonunda turnuva
düzenlenerek, dereceye giren öğrencilere ödül verilmektedir.
Akıl ve Zekâ Oyunları Kulübü; Bilgi evlerimizde
zekâ, mantık, dikkat ve hafıza gibi zihinsel yeteneklerini geliştirmek amaçlı cuma günleri 15 farklı
oyun ile yapılan çalışmadır. Dönem sonunda turnuva düzenlenerek, dereceye giren öğrencilere ödül
verilmektedir.Kulübe, haftalık ortalama 300 öğrenci katılmaktadır.

Sosyal Aktiviteler
İstiklâl Marşı’ nın kabulü ve Mehmet Akif’i anma
etkinliğinde her yıl bir yarışma düzenleyen Bilge
Çocuklar, millî duyguları oluşturmak ve İstiklal Marşı’nın ezberletilmesi amacıyla “İstiklal Marşı Güzel
Okuma Yarışması” düzenledi. Ayrıca Mehmet Akif
Bilgi Evi üyesi çocuklar, İstiklal Marşı Şairi Mehmet
Akif Ersoy’u Edirnekapı Mezarlığı’ndaki kabristanda andı.
Bilge Çocuklar’a her yıl iftar verilmektedir. İftar
sonrası kulüplere aktif olarak katılıp ödül almaya
hak kazanan Bilge Çocuklar’ın sertifika ve ödül töreni gerçekleştirilmektedir.

Yaz Kur’an Kursu

“Bu Yaz Öğreneceklerin Hayatta Unutulmaz” sloganıyla 12 kültür merkezinde, 6 -18 yaş grubu
çocuklar ve gençler için; ücretsiz Kur’an-ı Kerim,
Tecvid, İslâm Ahlakı, İman Esasları, Hadis-i Şerif
Dersleri ve Sosyal Aktivitelerin bulunduğu Yaz Kur’
an Kursu’ nun bu sene 3. sü düzenlendi. Kurs sonunda bütün öğrenciler sertifika, dereceye giren
öğrenciler ise ödül aldı.
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde
verilen Yaz Yüzme Havuzları’nda eğitim alan öğrencilere Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından Değerler Eğitimi dersi verilmiştir.

Değerler Eğitimi-Yüzme Kursu

Lise düzeyindeki öğrencilere yönelik Çanakkale
Gezileri düzenledik. Gençlerimizin Çanakkale Zaferinin ruhunu, savaşın geçtiği yerlerde teneffüs
etmelerini sağladık. Geziler sırasında belediyemiz
tarafından yaptırılan Çanakkale Geçilmez adlı çizgi
filmi gençlere izlettirilerek Çanakkale destanı hakkında önemli bilgiler verildi. Çanakkale gezilerine
22 araç ile 1.000 kişi katılmıştır.

161

Bilge Çocuk İftarı

Kütüphane/İnternet Hizmeti
Bilgi evlerinde, sayıları 5-15 arasında değişen bilgisayar mevcut olup bu bilgisayarlarda çocuklar ve
gençler denetimli olarak internete girebilmektedirler. 21 noktada hizmet veren Bilgi Evlerimizde
26.482 adet kitap ve 187 adet bilgisayar bulunmaktadır. Ümraniye sınırları içerisinde ikamet edip,
bilgi evlerimizden herhangi birine üye olan öğrencilere “Bilge Çocuk” adını vermekteyiz. Bilge Çocuklarımız üye kartları ile bilgi evi hizmetlerinden
faydalanmaktadır.

Gezi Kulubü; Geleceğimiz Bilge Çocuklarımızı,
kültürel ve tarihî mekânlara götürerek tarihimizi,
kültürümüzü anlamayı ve yaşatmayı hedeflemekteyiz. Yıl içinde Havacılık Müzesi, Sinema Etkinliği,
Miniatürk, Sancaktepe Bilim ve Deney Merkezi ve
Emirgan Korusu ziyaret edilmiştir. Kulübe, haftalık
ortalama 250 öğrenci katılmaktadır.

İstiklal Marşı Güzel Okuma Yarışması
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Bilgi evleri ve kültür merkezlerindeki eğitim faaliyetlerinin yanı sıra; ilçemizdeki öğrencilerin okul
derslerine takviye olmak amacıyla dersler verilmektedir.

2018 yılında beşincisi gerçekleştirilen Bilge Çocuk eğitim projesi, Ümraniye Rehberlik Araştırma
Merkezi tarafından belirlenen üstün yetenekli çocukların okulda gördükleri derslere takviye olarak
yeni ve farklı dersler almasını kapsamaktadır. Eğitim programında; robotik, drama, değerler eğitimi,
akıl ve zeka oyunları, fen deney eğitimi, düşünme
becerileri, üretken düşünce, astronomi, kriptoloji,
matematik, dil sanatları, görsel sanatlar branşlarında dersler verilmektedir.

Robotik Atölyesi; Atölyede robotların birleştirilmesi ve onlara program yükleme için gerekli kurulumların yapılmasıyla alakalı verilecek teorik ve
pratik derslerle çocukların sosyalleşmesini, hayal
dünyalarını geliştirebilmelerini, düşünme yetilerini kullanabilmelerini ve özgüven kazanmalarını
amaçlıyor.

Görsel Sanatlar Atölyesi

Fen Deney Atölyesi; Necip Fazıl Kültür Merkezi’
nde bulunmaktadır. Öğrenciler özel eğitmenler eşliğinde hem interaktif hem de eğlenceli deneyler
yapma fırsatını yakalamaktadır. Fen Deney Atölyesi; hafta sonu üstün yetenekli çocuklar tarafından
kullanılmaktadır. Bu atölye ile çocukların araştırma,
gözlem yapma, kıyaslama, keşfetme, kendini ifade
etme ve çeşitli çözümler bulabilme becerilerinin
gelişmesi hedeflenmektedir.

Bilge Çocuk Yaz Okulu
Belediyemiz tarafından her yaz düzenlenen ve ilçedeki çocukların verimli bir yaz tatili geçirmelerini
amaçlayan Bilge Çocuk Yaz Okulu bu yıl da zengin
içeriğe sahipti. Belediyenin bilgi evlerine üye, 3-6.
Sınıf öğrencilerin drama, sinema kritiği, eğlenceli
matematik, akıl ve zekâ oyunları, değerler eğitimi,
temel dini bilgiler, ebru, el işi faaliyetleri, kültürel
gezi, origami, mandala, fen deney labaratuvarı,
spor faaliyetleri alanında eğitim aldığı yaz okulu,
5 hafta devam etmiştir. Haftanın 4 günü eğitim, 1
günü kültürel geziler olmak üzere planlanmıştır.
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Lise grubunda 9, 10, 11. sınıflara ders takviyesi
olarak; 12.sınıf ve mezunlar için üniversite hazırlık
kursu olarak Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi’nde eğitimler verilmektedir. Eğitimler
kapsamında 707 öğrenciye; Fizik, Kimya, Biyoloji,
Matematik, Geometri, Edebiyat, Tarih ve Coğrafya
dersleri verilmektedir.
Grup
İlkokul
Ortaokul

2018/2019 eğitim döneminde; 5. sınıf 32, 4. sınıf
34 öğrenci, 3. sınıf 24 öğrenci, 2. sınıf 31 öğrenci
olmak üzere toplam 121 öğrenci eğitimlere katılım
sağlamaktadır. Ayrıca fen deney atölyesi, görsel sanatlar atölyesi, robotik atölye olmak üzere 3 farklı
alanda uygulamalar yapılmaktadır.

4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine 16 farklı merkezde eğitimler verilmektedir. 2018/2019 eğitim döneminde, 2.155 öğrenciye; Türkçe, İngilizce, Matematik ve Fen ve Teknoloji dersleri verilmektedir.

Branş
Türkçe
İngilizce
Matematik
Fen ve Teknoloji
Matematik
Geometri
Kimya
Fizik
Biyoloji
Edebiyat
Coğrafya
Tarih

Umut Kütüphanesi Projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2015 Yılı Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek
Programı kapsamında gerçekleştirilmiştir. Projenin
sürdürülebilir olması nedeniyle belediyemiz tarafından projenin devamı kararı alınmıştır.
Gençlerin insan sağlığı ve bağımlılıklarla mücadele
konusunda farkındalıklarının arttırılması amaçlanmaktadır. Gençler başta olmak üzere her kesimden insan için bir yaşam alanı haline getirilmesi,
çocuk, genç, aile, öğretmen herkesin ihtiyaç duyacağı doğru kaynaklara, hızlı ve maliyetsiz erişimlerinin arttırılması amacıyla basılı ve görsel yayınlardan
oluşan bir kütüphane kurulmuştur.
Umut Kütüphanesi; Ümraniye Belediyesi'nin mali
ve teknik desteğiyle Cemil Meriç Gençlik Eğitim ve
Kültür Merkezi'nde sürdürülmeye, gençler için her
açıdan bilgi ve paylaşım merkezi olmaya devam etmektedir. Haftalık ortalama 30 öğrenci katılmaktadır.

Enstrüman Kursları
7’ den 70’ e herkese hitap eden kurslarımız hafta
içi ve hafta sonu olup, eğitimler branşlarında uzman eğitimciler tarafından verilmektedir.
Kültür merkezlerinde devam etmekte olan kurslarımız; Keman, Ud, Bağlama, Gitar, Ney ve Piyano
branşlarında verilmektedir. Kültür Merkezleri ve
Bilgi evlerinde verilen kurslara 2018 yılında 352
öğrenci katılmıştır.

Robotik Atölyesi

Görsel Sanatlar Atölyesi; Üstün yetenekli çocuklar ve bilgi evlerine üye çocuklar için kurulan görsel
sanat atölyesinde ebru ve resim faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Çocukların kendilerini ifade edebilmeleri, hayal güçlerini geliştirmeleri, iç dünyalarını yansıtabilmeleri, sosyalleşmeleri ve sanatla iç
içe olmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Umut Kütüphanesi Projesi

Üniversiteye Hazırlık Kursu

FAALİYET RAPORU 2018

Ders Takviye Kursları

Lise

TO PLU MSAL GEL İ ŞİM
KÜLTÜR VE SOSYAL iŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bilge Çocuk (Üstün Yetenekli
Çocuk) Eğitimi
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