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2016 yılında düzenlenen; 45 adet konferansa 6.219 kişi, 13 adet
söyleşi programına 1.196 kişi, 59 adet seminer programına ise
3.420 kişi, panel programlarına 460 kişi katılmıştır.
» Konferans-SeminerSöyleşi-Panel
» Ümraniye Kültür Sanat Merkezi

KÜLTÜREL
FAALİYETLER

2016 yılında
düzenlenen

688

etkinlik
programına
kültür-sanat
severlerin ilgisi
yoğundu.

Toplumsal hayattan kişisel gelişime, insan
ilişkilerinden sosyal faaliyetlere kadar yaşamın birçok alanında yer alan ve bu alanlarda
önemli etkileri bulunan kültür sanat etkinlikleri, kent kimliğini ve imajını büyük ölçüde
şekillendirir. Geçmişten gelen birikime yeni
şeyler katarak, geliştirerek ve daha ileriye
taşıyarak daha bilinçli, eğitimli; kendini ve
içinde bulunduğu toplumu bilen ve tanıyan
bireyler yetiştirmek önemli hedeflerimiz
arasında yer almaktadır. Toplumun bir ferdi
olarak bireylerin içinde yaşadıkları toplumun
farklı boyutlarını görebilmeleri, öğrenmeleri ve bu boyutları içselleştirmeleri, bireylere
çok boyutlu farklı bakış açıları kazandırarak,
yeni gelişimlerin ve ilerlemelerin kilitlerini
açar. Bu kilitleri açabilmek öncelikle toplumun kendi özünden beslenen, toplumun
dokusunu taşıyan ve yansıtan eğitim, kültürel- sanatsal ve sosyal etkinliklere yeterince
değer vermekle gerçekleşir.
Ümraniye yükselen şehir yapıları ve dinamiği ile İstanbul’un önemli merkezlerinden
biri haline dönüşmüştür. İnsanların bu hızlı
kentleşme sürecine ayak uyduracak şekilde
gelişimini, şehir hayatına adaptasyonunu,
birbirleriyle sağlıklı etkileşim biçimleri kurmalarını ve şehirlileşmelerini sağlayacak eğitim, sosyal, kültürel ve sanatsal uygulamalar
gerçekleştirmek, kentsel dönüşüm ve gelişimin, sosyal boyutuyla iç içe ve uyumlu bir
şekilde ilerleyebilmesi açısından büyük bir
önem arz etmektedir. Bu uyumun önemi ve
gerekliliğinin bilincinde olan bir belediye olarak, 2016 yılı boyunca amaçlarımıza uygun,
birçok alandan oluşan türleriyle, geniş bir
mozaiğe sahip Ümraniyelilere yönelik çeşitli
dinleti, konferans, tiyatro, seminer, söyleşi
gibi etkinlikler düzenledik.
2016 yılında toplamda 688 etkinlik düzenlenmiştir.
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Sosyal, siyasal, sağlık, güncel, eğitim, tarih
gibi toplumun bütün bireylerini ilgilendiren ortak konular ve bu konulardan doğan
sorunlar, o toplumu oluşturan bütün bireyleri ilgilendirir ve onlara sorumluluk yükler.
Herhangi bir konuda söz söyleyebilmek ve
o konuya hakim olmak ancak o konu hakkında belli bir bilgi ve birikime sahip olmakla
mümkün olabilir. 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 yerine getirmeye
gayret ediyoruz.

Hastanesi işbirliğiyle düzenlediğimiz “Sağlık Seminerleri” başlığı altında da diyabet,
bel fıtığı ve bağırsak kanseri, göz tansiyonu
gibi sağlık sorunları uzman doktorlar tarafından ele alınmış ve çözüm önerileri hakkında
gerekli bilgilendirmeler ve yönlendirmeler
yapılmıştır. 2016 yılında düzenlenen 59 seminer programlarından 3.420 kişi faydalanmıştır.
Önemli etkinliklerimizden bir diğeri olan
söyleşi programları 13 kere düzenlenmiş
olup 1.196 kişiye ulaşmıştır. “Sanat Günleri”
“Ayın Gündemi”, “Medya Tahlilleri”, “Serbest
Kürsü” gibi farklı konu ve konseptlerden oluşan söyleşi programlarında 28 Şubat Sürecinde Medyanın Algı Operasyonları, 15 Temmuz Diriliş Ruhu ve Yeni Medeniyet, Enerji
ve Küresel Güçler, İslam Coğrafyası Atlası-Myanmar gibi gerek gündeme dair, gerek
tarihsel ve toplumsal hayatımızda yer etmiş
önemli olay ve durumlar Erol Erdoğan, Münevver Hüseyin - Osman Atalay, Deniz Gökçe gibi konuklar tarafından ele alınmıştır.

2016 yılında tarih, alternatif tıp, gündem,
edebiyat, mesnevi gibi alanlarda düzenlenen
Prof. Dr. Saadettin Ökten, Necmettin Nursaçan, Talha Uğurluel, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil gibi isimlerin konuk olduğu 45 konferans
programına 6.219 kişi katılmıştır.

» Medya Tahlilleri Söyleşi Programı

» Talha Uğurluel Konferansı

2016 yılında“Gündüz Seminerleri” ve “Sağlık
Seminerleri” ana başlıklarında dizi seminer
programları düzenlenmiştir. Gündüz seminerlerinde kişisel gelişim, ruh sağlığı, çocuk
ve sınır koyma, eşler arası çatışmalar 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

2016 yılında Ahmed Yesevi, Said-i Nursi, 28
Şubat konulu paneller düzenlenmiş olup,
panellere 460 kişi katılmıştır.

» Ahmed Yesevi Paneli
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» Müzik ve Şiir
Dinletileri
Yoğun iş temposu ve kent yaşamının zorlukları, insanları stres dolu, mekanik öğelere
göre programlanan bir yaşam tarzına sürüklemektedir. Bu yaşam tarzı da insanların
ruhsal durumlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu anlamda duygulara hitap eden
ve duyguları canlandıran, insanların kendi
özünden beslenen şiir ve müzik dinleti programları insanların ruh sağlığı için büyük bir
önem teşkil etmektedir.

» Anma Programları
Tarihsel süreç içerisinde toplumsal, siyasal,
kültürel alanlardaki düşünceleri, fikirleri ve
eylemleri ile toplumsal gelişimin ve ilerlemenin kilometre taşlarını oluşturan ve toplumsal hayata yön veren önemli şahsiyetler ve
olaylar “Anma Programları” ile anıldı.
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; genç nesillerin iyi yetişmeleri, geleceğe güvenle bakabilmeleri, ülkemizin sahip
olduğu değerlere sahip çıkarak, yeni değerlerin ortaya çıkması sağlanmış olur.2016 yılı
içerisinde gerçekleştirilen anma programlarına 2.157 kişi katılmıştır.

Anma programları kapsamında; Kutlu Doğum, Şeb-i Arûs,
Fetih Gecesi, Anneler Günü Programı, Dünya Kadınlar Günü
gibi programlara 2.157 kişi katılmıştır.
ve ölümünü anlatarak, Peygamber’in hayatı
hakkındaki kıssalara da değindi. Kutlu doğum haftasına yönelik yaptığımız bir diğer
program İsbek Meşk-i Mûsikî topluluğu ile
gerçekleştirildi.

Fetih Özel Gecesi

Dünya Kadınlar Günü Özel Programı
» Göksel Baktagir

Sanatçı ve
müzik grupları
ile düzenlenen
21 adet dinleti
programına

1.727

Türk sanat müziğinden, Türk Halk müziğine,
enstrümantal dinletilerden şiir dinletilerine, kadar birçok farklı dinleti türü, kültürel
değerlere ve zengin tarihimize ait renkleri
ortaya koymakta ve ortak bir duyuş şekli
geliştirmektedir. 2016 yılı içerisinde Münip
Utandı, Göksel Baktagir, Eda Karaytuğ, Bosna Sırma Müzik Gurubu gibi sanatçıları ve
müzik grupları ile 21 adet dinleti programı
icra edilmiş ve 1.727 vatandaş tarafından
dinlenmiştir.

Ümraniye Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel olarak düzenlediği
“Türkiye’nin Yeni Kadınları” konulu program,
Betül Soysal Bozdoğan’ın moderatörlüğünde; Gazeteci Fadime Özkan, Avukat Gülden
Sönmez ve Sosyolog Nurhayat Kızılkan’ın
katılımlarıyla gerçekleşti. Program kapsamında “Medya’da Kadın”, “Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Kadın Hareketinin Değişimi”, “Kadına şiddet ve ezilen kadınların
hakları” gibi konular işlendi. Programda ayrıca Bergüzar-ı Musiki grubu bir dinleti sundu.

Seyfullah Kartal, Murat Şahin, Orhan Aykut
gibi konukların yer aldığı 1 şiir programına da
24 kişi katılmıştır.

» Hafız Muhammed Recep

Anneler Günü Özel Programı “Kahraman
Kadınlar”
Ümraniye Belediyesi olarak kıymetli annelerimizin özel gününde de onları yalnız bırakmadık. Bu bağlamda Anneler Günü için
“Kahraman Kadınlar” konulu söyleşi ile Yazar İkbal Gürpınar konuk oldu. Programda
Nene Hatun, Gördesli Makbule, Fatma Seher
Erden gibi tarihe geçen kahraman kadınlar
hakkında değerli bilgiler verilerek, kadınların
ve annelerin bir toplumun var olmasındaki
büyük önemi vurgulandı.

Ümraniye Belediyesi, Mekke’nin Fethi’nin
1386. Yılı münasebetiyle Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun katılımıyla Ümraniye Belediyesi
Nikâh Sarayında bir program gerçekleştirdi.
Program, dünya Kur’an-ı Kerim okuma yarışmasında birinci olan Hafız Ali Tel Hoca’nın
Kur’an tilaveti ile başladı. Ardından Prof. Dr.
Nihat Hatipoğlu, Mekke’nin Fethi ve Peygamber Efendimizin hayatından anekdotlar
aktardı. Konuşmaların ardından Ömer Karaoğlu’nun ezgileriyle program son buldu.

kişi katılmıştır.

» Ömer Karaoğlu

Kutlu Doğum Özel Programı
» Bekir Ünlüataer

» İSBEK Meşk-i Mûsıkî
156

2016 yılında Kutlu doğum haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu
ve Mısırlı Hâfız Muhammed Recep’in konuk
olduğu Kutlu Doğum Özel Programında,
Mısırlı Hafız Muhammed Recep, Kur’an tilavetininde bulundu, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise iki cihan serveri Efendimizin (SAV)
örnek hayatından, ayetler, hadisler ile ailesi
ve sahabenin anlattıkları ışığında bahsetti.
O’nun doğumunu, yaşamını, ailesiyle ve ashap ile ilişkilerini, tavsiyelerini, tecrübelerini

Şeb-İ Arûs Özel Programı
Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin vuslat gecesi
her yıl Aralık ayında sema mukabeleleri ve
dualar eşliğinde kutlanmaktadır. 2016 yılında Hz. Mevlana’nın 743. Vuslat Yıl Dönümünde ‘Şeb-i Arûs’ özel programı düzenledi.
‘Şeb-i Arûs’ programı kapsamında Mehmet
Fatih Çıtlak ve Mevlevi Ayinleri Topluluğu tarafından Sema gösterimi yapıldı.

» Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu
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» Tiyatro

» Sinema

2016 yılında hem çocuklar hem de yetişkinler için birçok tiyatro oyunu sergilenmiştir.

Ümraniye Belediyesi olarak uzun zamandır
gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizden biri de
sinema gösterimleri. Yıl içerisinde farklı projelerde ve farklı konseptlerde çeşitli sinema
gösterimleri gerçekleştirilmiştir. Yarıyıl özel
program, Ramazan etkinliklerinin yanısıra
Ümraniye Belediyesi tarafından yaptırılan ve
alanında tek olma özelliği taşıyan Çanakkale Savaşı konulu “Tarihe sığmayan destan:
Çanakkale Geçilmez” adlı çizgi filmini 3D’ye
çevirilerek milli eğitim bünyesinde yer alan
okullardaki öğrencilere gösterimi yapılmıştır.

Çocuk tiyatro oyunları, uzun süredir devam
eden önemli etkinliklerimiz arasında yer almaktadır. Hafta sonları farklı kültür merkezlerinde gerçekleştirilen çocuk tiyatro oyunları, çocukların hafta sonları eğlenceli ve
faydalı vakit geçirmelerini sağlayan önemli
bir etkinliktir. Oyunlar için seçilen konu ve
konseptler; çevre temizliği, görgü kuralları,
büyüklere saygı, gelenek ve göreneklerden
vb. oluşmaktadır. Bu etkinlikler vasıtasıyla
çocuklar ileriki hayatlarında topluma adapte
olmaları konusunda onlara çok faydalı olacak, değerler eğitimini sıkılmadan eğlenceli
bir şekilde alma olanağına sahip olmaktadırlar. 2016 yılında 154 defa sahnelenen 94 çocuk tiyatrosuyla 28.546 çocuğa ulaşılmıştır.

2016 yılında
sahnelenen;
94 çocuk
tiyatrosuyla
28.546
çocuğa, 18
yetişkin
tiyatrosu ile

2016 yılı içerisinde 113 sinema gösterimi yapılmış olup, 18.153 kişi tarafından izlenmiştir.

Deryadan Yansımalar, Ateşe Verilen Sır, Katı’ Sergisi gibi
farklı konseptleri içine alan birbirinden değerli eserler
sanatseverlerle buluştu.
» Sergi

» Yarıyıl Özel Programı

Sergiler, sanatçıların deneyimlerini, duygu
ve düşüncelerini farklı sanat dalları yoluyla
işlediği eserleri, insanlarla paylaşmak; onları tanıtmak ve ifade etmek için buluştukları
ortak bir sanat alanı ve etkinliği oluşturmaktadır. Bu anlamda sergilerin artması ile sanatçıların daha büyük kitlelere ulaşarak daha
büyük etki uyandırması ve sanatın her alanda sürekli kendini geliştiren ve yenileyen bir
mekanizmaya bürünmesini sağlamaktadır.

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 sağlamaktır. Program içerik
olarak tiyatro gösterimleri, interaktif çocuk
programları, animasyon ve çizgi film gösterimleri gibi etkinliklerden oluşmaktadır.

2016 yılında gerçekleştirilen 18 yetişkin tiyatrosu ile de 4.050 kişiye ulaşılmıştır. Yetişkin tiyatroları vasıtasıyla çeşitli toplumsal
meselelerin yanı sıra tarihsel süreç içerisinde önemli olayları ele alan tiyatrolar sahnelenmiştir. Bu çerçevede “28”, “Önce Vatan”,
“Hz. Ömer - Adalet Mülkün Temelidir” gibi
tiyatrolar sergilenmiştir.

4.050

» Katı’ Sergisi

2016 yılı içerisinde gerek ulusal gerekse
uluslararası birçok sergi sanatseverlerin
beğenilerine sunulmuştur. Ümraniye belediyesi tarafından 6. sı gerçekleştirilen Uluslararası Ebru Kongresi kapsamında İstanbul’un önemli sanat merkezlerinde sergiler
açılmıştır. Ayrıca Sanat günleri kapsamında
Deryadan Yansımalar, Ateşe Verilen Sır, Katı’
Sergisi gibi farklı sanat alanını içine alan birbirinden değerli eserler, sanatçıların katıldığı
söyleşi programı ile sanatseverlerle buluştu,
ayrıca bu sergilerin katalogları da basılarak
sanat dünyasına kazandırılmıştır.

kişiye
ulaşılmıştır.

Yıllara Göre Sinema İzleyici Sayısı
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27.987	
  

2016 yılında 5.si gerçekleştirilen ve öğrencilerin büyük bir heyecanla katılım gösterdiği program, Necip Fazıl Kültür ve Eğitim
Merkezi, Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi, Mehmet Akif Kültür ve Eğitim
Merkezi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Eğitim Sağlık ve Sosyal Hizmet Merkezi olmak üzere Ümraniye’nin dört 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 “Maceracı Balıklar”, “Haydi Oyun
Oynayalım”, “Büyülü Orman” gibi birçok
eğitici ve öğretici çocuk tiyatro ve interakrif
çocuk gösterimleri, “Doreamon”, “Afacanlar Takımı Büyük Yarış” “Benim Annem Bir
Dinazor”gibi animasyon filmlerinin yanı sıra
Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan “Çanakkale Geçilmez” çizgi filminin de gösterimi yapılmıştır.

Yarıyıl Özel
Programı
kapsamında
gerçekleştirilen
109 etkinliğe;

13.175
öğrenci
katılmıştır.

Öğrencilerin yoğun katılımının yaşandığı Yarıyıl Özel Programında 109 etkinlik gerçekleştirilmiş ve bu etkinliklere 13.175 öğrenci
katılmıştır.

28.639	
  

18.153	
  
10.400	
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2016	
  
» Deryadan Yansımalar Sergisi
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15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda kurulan Suriye temalı dev
çadırda, Ramazan ayını en güzel şekilde idrak edebilmek
amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

» Kültür-Sanat Okulda
Başlar
İlçemizde bulunan ortaokul ve liselerde düzenlediğimiz etkinlikte kültür ve sanat, öğrenciler ile buluşturulmaktadır. Beş yıldır
sürdürülen ve artık bir klasik haline gelen
programda hedef; kültür ve sanatı, çeşitli
nedenlerle kültür merkezlerine gidemeyen
çocuklara götürmektir. Ortaokul son sınıf ve
lise birinci sınıf öğrencileri ile yaptığımız bu
etkinlikler; o yaş çocuklarının taze dimağlarında önemli bir etki ve farkındalık meydana
getirmektedir. Bu sayede, geleceğin idarecileri ve toplum insanları olacak olan çocukların gönlünde, milli ve manevi değerlerimizin
tohumları serpilmektedir.

2016 yılında
söyleşi, drama
ve müzik
etkinlikleri
içeren 78
programa,

10.229

öğrenci
katılmıştır.
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» Uzman psikolog eşliğinde drama etkinliği

Yıllara Göre Katılımcı Sayısı
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4.100	
  

2013	
  

10.229	
  

4.885	
  

2014	
  

2015	
  

2016	
  

» Ramazan Etkinlikleri

“Kültür Sanat Okulda Başlar” programı Ümraniye Belediyesi ve Milli Eğitim Ümraniye
İlçe Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen bir
programdır. İlki 2012 yılında yapılan projenin
etkinlik alanı gelişerek ve genişleyerek devam etmektedir.
2016 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 yelpazeye yayılan alanlarda, öğrencilere bilgi ve birikimlerini aktarmaktadır.
Dinleti programında çeşitli müzik enstrümanları tanıtılarak, tanıtılan enstüramanın
icraatı yapılmaktadır. Tiyatro etkinliğinde
ise öğrencilerin en büyük sorunlarından biri
olan sınav kaygısı, ailenin ve öğrencilerin
yanlış tutum ve davranışları skeçlerde işlenmekte ve uzman psikolog tarafından bu
yanlışlar gösterilerek doğru turum ve davranışlar gösterilmektedir. Program vasıtasıyla
kültürel etkinliklerin okuldaki öğrencilere
ulaşması ve öğrencilerin okulda aldıkları eğitime destek olarak, onların geleceğe daha
donanımlı ve bilinçli hazırlanmaları hedeflenmektedir.
2016 yılında Abdurrahman Dilipak, Vehbi
Vakkasoğlu, Uz.Psk.Mehmet Konuk,M.Selçuk Erarslan, Hasan Kiriş, Prof. Dr. Ahmet
Şimşirgil gibi farklı alanlardan konuklar ile
gerçekleştirilen 78 programa 10.229 öğrenci katılmıştır.

Ramazan, kardeşlik ve paylaşmanın en üst
mertebeye 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.
2016 yılı Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Ümraniye’nin her kesimini içine alan,
birlik ve beraberlik ruhunu geliştiren, insanların aynı amaçlar doğrultusunda bir araya
gelmesi ve dayanışma içerisinde ramazan
aynının manevi atmosferi altında geçirmesi
amacıyla birçok etkinlik düzenlenmiştir. Etkinlikler 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda
her sene farklı bir konseptle kurulan büyük
bir çadırda gerçekleştirilmektedir. 2016 yılının teması Suriye’ydi. 15 Temmuz Şehitler
Meydanı’nda kurulan Suriye temalı dev çadırda, Ramazan ayını en güzel şekilde idrak
edebilmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Her yaşa hitap eden dinletilerden sinema gösterimlerine, çocuk programlarından
çeşitli sahne gösterilerine varıncaya kadar
birçok etkinlik Ümraniyeliler ile buluştu.
Her gün jonglör, kukla gösterisi, Hacivat ile
Karagöz, 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 Necmettin Nursaçan, Ömer
Tuğrul İnançer, Göksel Baktagir, Ahmet Özhan gibi çok sayıda kıymetli sanatçı ve âlim
eserlerini ve birikimini Ümraniyelilerle paylaştı.

Ayrıca Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda hemşehri dernekleri için hazırlanan
özel tasarım stantlarda dernekler hemşehrileriyle buluşarak, yörelerinin kültürel motiflerini sergilediler.2016 yılı Ramazan etkinliklerine 38.340 vatandaşımız iştirak etmiştir.

» Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı

» Ömer Döngeloğlu

2016 yılı
Ramazan
etkinliklerine

38.340
» Göksel Baktagir Konseri

vatandaşımız
iştirak
etmiştir.
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AKADEMİ
PROGRAMLARI
» Akademi Genç
Kadınlara yönelik gerçekleştirdiğimiz Akademi Nisanın ardından
gençlere yönelik Akademi Genç programını
düzenledik. İki dönem
şeklinde gerçekleşen
programın ilki 4 ay ikincisi ise 10 hafta süresince devam etti. Program kapsamında her
hafta bir seminer gerçekleştirildi. Ümraniyeli gençler sanattan bilime, gündemden
tarihe, her biri alanında uzman ve birikimli
eğitimcilerden Gündem, Tarih, Sanat, Dinler
Tarihi, Başarı Hikâyeleri, Bilim ve Teknoloji
gibi sosyal ve kültürel konularda dersler aldı.

Akademi Genç
katılımcıları
25 farklı
programda;
gündem, tarih,
sanat, bilim
ve teknoloji
gibi sosyal
ve kültürel
konularda
dersler
almışlardır.

Akademi Genç’le birlikte yeni neslin ilmî ve
ahlâkî eğitimi başka bir boyut ve zenginlik
kazanması, alınan eğitimler, donatılan ilmi
ve kültürel birikimler ile sağlam ve geleceğe
sahip çıkan, manevi boyutları zengin gençler
yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Eğitimlerin
sonunda katılımcılara sertifikaları verilmiştir.
Programa 362 öğrenci kayıtlıdır.

» Akademi Sanat
Ümraniyelilerin sanatın birçok dalında yeni
bir eğitim yolculuğuna
çıkaracak olan akademi sanat, 12 haftalık bir
eğitim dilimine yayılmıştır. Katılımcılar alanında uzman 12 isimden musikiden resme,
edebiyattan sinemaya ve hat sanatına uzanan konularda ders alma şansına kavuşmaktadır. Program kapsamında sanat ve hikmet,
tevhid yüzlü sanat, sanat ve tasavvuf ilişkisi,
sanat ve İstanbul, gelenek geleceğe nasıl taşınabilir, Gelenek ve Modernlik üzerine sanat konulu seminerler yer almaktadır. 2016
yılında başlayan etkinlik 2017 yılında da devam edecek ve eğitimler sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.
Sanat gerek tarihimizden aldığımız miras
gerekse günümüzde şekillenme biçimleriyle üzerinde hassasiyetle durulması gereken
bir konu. Her eser bir mesaj verirken aynı
zamanda bir felsefeyi, bir dönemi, bir ruhu
yansıtır. Bu nedenle sanata dair bu ders verici alt yapıyı kavrayabilmek en az o sanatı icra
edebilmek kadar önemli. Akademi Sanat bu
noktadan hareketle eserlerin özünü okuyabilmek açısından yeni pencereler açabilmeyi
hedeflemektedir. Programa 223 öğrenci kayıtlıdır.

Akademi Nisa’da 169 katılımcı hanım, 34 farklı programda
tasavvuf, tarih, sosyoloji, pedagoji, kadın edebiyatçılar gibi
başlıklar altında dersler almışlardır.
» Akademi Nisa
Akademi Nisa, hanımlara yönelik haftada
bir gün ve ayda 4 kez
olmak üzere 3 aylık
zaman dilimine yayılan
bir eğitim programıdır. Programın amacı
kadınların farklı alanlarda bilgi sahibi olarak,
kendilerini geliştirmeleri ve sosyal alanlarda
daha katılımcı ve söz sahibi olmalarıdır. İlkini
2015 yılında gerçekleştirdiğimiz programın
devamı niteliğinde yeni bir kurun yanı sıra,
Akademi Nisa programına yeni başlamak isteyen hanımlara başlangıç kuru da açılmıştır.
Program kapsamında, hanımlar, konularında
uzman akademisyen ve eğitimcilerden Osmanlı Türkçesi, tasavvuf, tarih, dinler tarihi,
bilim ve teknoloji, sosyoloji gibi klasik alanların yanı sıra dava bilinci, kadın edebiyatçılar
gibi özgün başlıklar altında dersler almışlardır. Derslerin sonunda katılan hanımlara sertifika verilmiştir.

» Sertifika Töreni

» Prof. Dr. Ömer Çelik

» Av. Sibel Eraslan

» Prof. Dr. Saadettin Ökten

» Başkanımız Hasan Can

» Ressam Ebruzen Peyami Gürel

Güçlü eğitim kadrosu ve geniş yelpazeli içeriğiyle Akademi Nisa, hanımların kendilerini
idrak ve ifade edebilecekleri bir alan olmasıyla yaygın eğitim sahasında önemli bir örnek
olmuştur. Her biri alanında uzman kişilerce
verilen seminerlere Necmettin Nursaçan,
Şule Albayrak, Belkıs İbrahimhakkıoğlu, Yıldız Ramazanoğlu, Av. Sibel Eraslan, Çiçek
Derman gibi çok sayıda isim katılmıştır.

» Doç. Dr. Emin Işık

» Prof Dr. İsmail Kara

» Osmanlı Türkçesi
Metin Okumaları
Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaklaşık
600 yıl süreyle kullanılan Osmanlı Türkçesi’ne ilgi duyan ve öğrenmek isteyen Ümraniyeliler için Ümraniye Belediyesi bir atölye
açtı. İki dönem şeklinde düzenlen programın ilki 2 ay ikincisi ise 4 ay boyunca haftada bir gün olacak şekilde gerçekleştirildi.
Programda Osmanlı Türkçesi metin okuma
öğreniminin yanı sıra kelimelerin kökleri ve
yapıları da incelenerek, kökenleri hakkında
bilgiler verildi. Programa 83 öğrenci kayıt
yaptırmıştır.

» Visoko Bld. Bşk. Amra Babić
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ÖZEL
PROGRAMLAR
» Uluslararası Ebru
Kongresi

7 farklı
mekanda 7
gün süren
kongre,
dünyanın dört
bir yanından
sanatçılarla
ebru
tutkunlarını bir
araya getirdi.

Ümraniye Belediyesi,
sanat
yönetmenliğini ünlü ebru sanatçısı
Hikmet Barutçugil’in
yaptığı ve dünyanın
çeşitli yerlerinden katılımın
gerçekleştiği
Uluslararası Ebru Kongresi’nin 6.sını düzenledi. İlk olarak 1989 yılında, Ink and Gall adlı
ebru dergisinin sponsorluğunda Amerika
Birleşik Devletleri, Santa Fe’de gerçekleştirilen kongre daha sonra farklı ülkelerde
farklı teknikleri kullanarak ebru yapan ve bu
sanata gönül veren sanatçıları bir araya getirerek geleneksel ve günümüze dair ebru
örneklerinin tanınması ve yayılması için oldukça elverişli bir platform oluşturmaktadır.
Klasik belediyecilik faaliyetlerinin ötesinde;
insanların kültür, sanat gibi manevi ihtiyaçlarını gidermeyi belediyecilik anlayışlarının
şiarı olarak kabul eden Ümraniye Belediyesi
dünyanın dört bir yanından sanatçının eserleri ve bildirileriyle katıldığı Uluslararası Ebru
Kongresi’nin 6.sını 7-14 Mayıs tarihlerinde
düzenledi. Proje kapsamında bildiri sunumu,
sergi, atölye çalışmaları, çalıştay ve sosyal
etkinlikler gerçekleştirildi.

Saraybosna’da düzenlenen İslamofobiye Karşı Avrupa İslam Sofrası
Zirvesi, üç gün boyunca 8 oturum olarak gerçekleşti. Zirve kapsamında
üst düzey temsilcilerin katılımlarıyla bir iftar programı düzenlendi.
» Dolmabahçe Sarayı

Kongrenin açılışı Esma Sultan Yalısında 15
ayrı ülke ve Türkiye’den ebru sanatçıları,
akademisyenler, siyasetçiler ve çok sayıda
sanatseverin katılımıyla gerçekleşti. Açılışın
ardından Crowne Plaza’da ulusal ve uluslar
arası sanatçı ve akademisyenler Ebrunun
felsefesi, Ebruda yeni arayışlar, Ebru restorasyonu ve konservasyonu, Ebru sanatının
dönemsel malzemeleri ve teknikleri, Dünyada ebrunun yolculuğu (tarihsel gelişimi) ana
temaları altında çeşitli bildiriler sunuldu.
Kongre kapsamında farklı mekan ve konseptlerde 6 sergi sergilenmiş olup, her
serginin katalogu basılarak katılımcılara dağıtılmıştır. Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen Ebru Paylaşımı ve
çalıştayında ebru tekneleri kurularak ebru
öğretmenlerinin eğitiminde ebru uygulama
örnekleri gösterilerek, ebru paylaşımı yapıldı. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde geleneksel sanatlarımıza yönelik çeşitli
atölye çalışmaları yapılarak, geleneksel sanatlarımız tanıtılmıştır. Özbekler Tekkesinde gerçekleştirilen programda ebru atölye
çalışması yapılarak katılımcılara Özbek pilavı
ikram edilmiştir.
Sosyal etkinlik kapsamında Sultanahmet
Gezisi, Süleymaniye Kütüphanesi Ziyareti
yapılmış olup, Süleymaniye’de bulunan mezar taşları konusunda seminer verilmiştir.
7 gün süren etkinlik 14 Mayıs günü Hekimbaşı Av Köşkünde yapılan kapanış töreni ve
ardından yapılan boğaz tekne gezisiyle son
buldu.

» Crowne Plaza

SERGİLER
Ebruda Endemik Bitkiler Sergisi
Uluslararası Ebru Sergisi
Ulusal Karma Sergi
Yaşayan Ebru Sergisi
Eski Ustalara Saygı Sergisi
Ebru ve Resim Sergisi

» İslamafobiye Karşı
İslam Sofrası
Ümraniye Belediyesi olarak, son yıllarda giderek artan İslamofobiye karşı, Avrupa’nın
ortasında tek Müslüman başkent olan Saraybosna’da “İslamofobiye Karşı Avrupa
İslam Sofrası” başlıklı bir proje hazırladık.
Proje kongre ve iftar programını içermektedir. Projenin İslamofobi ile ilgili Türkiye’nin
öncü rolünü vurgulamak, Proje sahibi ve yürütücüsü olarak Türkiye’nin demokratik değerler ile barışık olduğu fikrini tüm dünyaya
duyurmak, Avrupa’da islamofobi ve mülteci
sorunuyla ilgili yükselen faşizmin etkilediği kamuoyunun Türkiye’ye dönük olumsuz
algısını olumluya dönüştürmek, Müslümanların mübarek ayında Müslümanların Avrupa’nın tüm milletleriyle paylaşımda bulunmak gibi hedefleri bulunmaktadır.
Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da
düzenlenen “Avrupa İslamofobi Zirvesi” , üç
gün boyunca 8 oturum olarak gerçekleşti.
24.06.2016 tarihinde açılışı yapılan zirvenin ikinci gününde, “Avrupa’da İslamofobi”
konusu ele alınırken üçüncü ve son günde
ise “İslamofobi ile Mücadele” konulu oturum
düzenlendi. Zirvede sunulan bildirilerin, Avrupa Parlamentosu’na sunulması düşünülmektedir.

Zirveye İspanya Eski Başbakanı Jorge Luis
Rodriguez Zapatero, İngiltere Dışişleri Eski
Bakanı Jack Straw, Fransa Dışişleri Eski
Bakanı Bernard Kouchner, Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Cihad Erginay’ın yanı
sıra ABD, Kanada, Kuveyt, Ürdün, İngiltere,
Fransa ve Almanya’dan akademisyenler katıldı. Zirve kapsamında Tüm Avrupa’dan üst
düzey temsilcilerin katılımlarıyla büyük bir
“İftar Sofrası” kurularak, herkes beraber iftarlarını açtı.
Zirvenin ilk oturumundan sonra, katılımcılarla iftar sofrasında bir araya gelen Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can, İspanya Eski
Başbakanı, İngiltere ve Fransa Dışişleri Eski
Bakanlarına, belediye meslek edindirme
kurslarında yapılan yaldız işlemeli cam tabak
hediye etti.

» Tophane-i Âmire

YER
Crowne Plaza (Ümraniye)
Dolmabahçe Sanat Galerisi
Tophane-i Âmire
Ümraniye Kültür Sanat Merkezi
Beylerbeyi Sarayı Tünel Sergi Salonu
Ebristan
» Beylerbeyi Sarayı Tünel Sergi Salonu
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» Sanatta Gelenek,
Gelenekte Sanat

» Cumhuriyet Bayramı
Kutlamaları ve 15
Temmuz Açık Hava
Sergisi

2016-2017 Kültür Sanat Sezonu 700 etkinlikle, 15 Temmuz
şehitlerine ithaf edildi.
» Kültür-Sanat Sezonu
Açılışı

50
Akademisyenin
katılımıyla
gerçekleşen
sempozyumu

550
kişi takip etti.
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Ümraniye Belediyesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin ortaklığıyla düzenlenen Sanatta Gelenek Gelenekte Sanat
Sempozyumu; 12-13 Ekimde gerçekleştirildi.
Sempozyum açılışı Crowne Plaza’da gerçekleştirilen bir programla yapıldı. Açılışın
ardından sempozyum Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesi Kandilli Yerleşkesi’nde
akademisyen ve sanatçıların sunumlarıyla devam etti. Sempozyum, son elli yıldan
bu yana hem sanat pratikleri hem de sanat
düşüncesi açısından önem kazanan “gelenek” kavramı etrafında gelişen tartışmaları,
yorumları ve bunların sonuçlarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu değerlendirmelerin klasik Türk-İslam sanatları, edebiyat,
müzik ve mimari gibi alanlara yoğunlaşarak
sanat eğitiminin yanı sıra sanat ve düşünce
ilişkisine yeni bir bakış açısı kazandırmak
gibi hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Sempozyum kapsamında Toplumsal
Hafıza Mekanizması Olarak Gelenek ve Sanat, Toplumların Modernleşme Süreçlerinde Gelenek ve Sanat, Modern Toplumlarda
Geleneksel Sanatın İşlevleri, Kutsal, Sanat ve
Gelenek İlişkisi, Gelenek Teorileri ve Sanat,
Muhafazakârlık ve Sanat gibi temalar işlendi.
50 Akademisyenin katılımıyla gerçekleşen
sempozyumu 550 kişi takip etti.

2016-2017 Kültür Sanat Sezonu Ümraniye
Belediyesi Nikah salonunda gerçekleştirilen
ve birçok seçkin davetlinin katıldığı bir programla açıldı. Bu yılki kültür sanat sezonu
700 etkinlikle, 15 Temmuz şehitlerine ithaf
edildi.

Ümraniye Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı dolayısıyla yaptığı etkinlikler ve 15
Temmuz Millî İradenin Şahlanışı Açık Hava
Sergisi’yle cumhuriyetin 93. yılını büyük bir
coşkuyla kutladı. Dünyada bir ilke imza atarak demokrasi ve sivil özgürlük konularında
yapılmış karikatürleri dev binalara giydiren
ve böylece cadde boyunca bir açık hava karikatür sergisi tertip eden belediyenin, kendi
mehter takımıyla birlikte gerçekleşen Demokrasi ve Şehitler Yürüyüşü, 15 Temmuz
Şehitler Meydanı’nda son buldu. Meydanda
ise yine mehter takımının etkinliği, Cumhuriyet ve 15 Temmuz ile ilgili konuşmalar ve
video gösterimleri yapıldı. Demokrasi ve Sivil Özgürlük temalarının işlendiği karikatürlerden oluşan sergi 7 Kasıma kadar devam
etti. Programda ayrıca karikatürlerin yer aldığı dergi vatandaşlara dağıtıldı.

Farklı konsepte ve zengin içeriğe sahip olan
programda 15 Temmuz gecesini anlatan
slâyt gösterimi, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve
Ömer Karaoğlu’nun ezgi ve ilahi dinletisi ile
mini konser verildi. Ayrıca 15 Temmuz Fotoğraflarını içeren sergi açıldı.

» Orman Kâşifleri
Orman Kaşifleri Projesi, ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik olan ve öğrencilere doğa ve orman sevgisinin aşılanmasını
amaçlayan bir projedir. Öğrenciler Ümraniye mesire alanında uzman eğitmenler ve
belediye koordinatörleri nezaretinde birçok
eğitime katılarak, doğada var olan canlı türlerini yerinde inceleyip, farklı bitki ve hayvan
türleri hakkında bilgi aldı. 1 ay süren projede
çocuklar, doğada nasıl yaşam sürüleceği ve
doğanın kirletilmemesi için ne gibi tedbirlerin alınması gerektiği konusunda da eğitime
tabi tutuldu. Öğrenciler ayrıca, kendilerine dağıtılan ‘Tabiat Günlüğü’ne ormandan
topladıkları malzemeleri yapıştırarak, notlar
aldı. Minik kâşifler ayrıca, Mesire Alanı’nda
gerçekleştirdikleri keşifte, 2014 yılında Plan
ve Proje Müdürlüğü tarafından yapılan Hobi
Bahçesi’ni de ziyaret ederek, çeşitli meyve
ağaçlarını yerinde inceledi. Bu kapsamda
1.898 öğrenci doğayı tanıma fırsatı buldu.

» CNR Expo Kitap Fuarı
» Kıtaların Hakimi
Kıtaların Hâkimi adlı oyun, Tarih Öğretmeni
Mevlüt Algan tarafından geliştirilen ve TÜBİTAK Marmara Bölgesi Finali’ne katılma başarısı elde eden, tarihi bilgileri eğlenceli bir
halde öğrencilere sunan bir oyundur. Oyun
gençlerimize Osmanlı tarihini eğlenceli ve
doğru bir şekilde öğretmeyi amaçlamaktadır. 150 soruyu kapsayan oyun, Ümraniye
belediyesi tarafından yapılan bir programla
tanıtıldı. Dudullu İmam Hatip Lisesi’nde bulunan Ümraniye Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda 22 liseden 150 öğrencinin katılımıyla
gerçekleşen programda öğrenciler önce
oyunu öğrendiler ardından kıyasıya yarıştılar.
Program sonunda dereceye giren öğrencilere ; plaket, madalya ve tablet bilgisayar
hediye edildi.

2016 yılında “Engelsiz Bir Dünya” temasıyla
açılan CNR Expo Kitap Fuarı’nda Ümraniye
Belediyesi olarak stant açtık. Fuarda Ümraniye Belediyesi Kültür Yayınları, kitapseverlerle buluştu. Ayrıca “kent yaşamı ve engelli vatandaşlarımız” konulu 4. Geleneksel
Resim Yarışmamızın dereceye giren eserleri
sergilendi.

» Maide-i Kur’ân
2016 yılında Belediyemiz ve Ümraniye Müftülüğü ile birlikte hayata geçirilen ve şehitlerimize ithafen gerçekleştirilen Geleneksel
Maide-i Kur’an akşamları yıl boyunca ayda
bir gün olmak üzere Ümraniye’deki camilerde gerçekleştirilmiştir. Program kapsamında
Kuran-ı Kerim tilaveti yapılmakta ve ilahiler
okunmaktadır.
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» Geleneksel Yarışmalar

2016
yılında 12.si
gerçekleştirilen
Geleneksel
Yarışmalar
ile hikâye,
şiir, resim
alanlarında
yeni renkler
ve değerler
edebiyat ve
sanat dünyasına
kazandırılmıştır.

Kültürel ve sanatsal içerikli yarışmalar, toplum olarak edinilen kültürel bilgi birikimine,
yeni yetenekleri ve eserleri katarak kültürel gelişime 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. Bu minvalde
geleneksel hale gelen ve 2016 yılında 12.si
gerçekleştirilen Ümraniye Belediyesi Geleneksel 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.
Geleneksel Yarışmalarımız 12 yıllık geçmişiyle sanat ve edebiyat çevreleri içerisinde
önemli bir yer edinerek bir marka haline
gelmiştir. Başvuruların (şiir,hikâye) internet
üzerinden yapıldığı yarışmalara gerek yurt
içinden gerekse yurt dışından binlerce sanatçı adayının katılması, 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
sanatçı kadrosunun jüriliğinde gerçekleştirilmektedir. Yarışmaların sonunda dereceye girenler, düzenlenen özel bir programla
ödüllerini almaktadırlar.

Hikâye Yarışması
Hikâyeciliğin yaygınlaşarak yaşatılması ve yeni
yazarların edebiyat dünyasına kazandırılması gibi
hedefler
doğrultusunda
gerçekleştirilen 12.Geleneksel Hikâye yarışmasının
konusu “Serbest” olarak
belirlendi. Yarışma yoluyla,
bireylerin içsel dünyalarından, deneyimlerinden, hayallerinden oluşan dünyanın kapılarını aralayarak bu dünyaların yansıması olan
edebi ürünleri görmek ve paylaşmak istedik.
Türkiye’den ve dünyanın çeşitli yerlerinden
gelen eserlerin yarıştığı yarışmanın sonunda
ödül alan eserlerin yer aldığı “Bahtiyar Arslanın Cenknamesi” adlı kitap yayımlandı ve ilgililerin beğenilerine sunuldu. 12. Geleneksel
Hikâye Yarışmasında 1.886 eser yarışmıştır.
Hikâye Yarışması Başvuru Sayısı
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Resim Yarışması
Yarışmalarımızın
diğer
önemli bir dalı ise Geleneksel Resim Yarışmamız. 12.
Resim yarışmanın konusu
“Göç” olarak belirlendi.
Tema kapsamında; Balkan
Göçleri, Mülteci Göçleri (Suriyeliler) gibi somut
göç olgularının yanında,
insanın varlık alemindeki yolculuğu, hüzün
ve yalnızlık gibi soyut temalar da resimleştirilmiştir. Resim yarışmasına ülke genelinden
361 adet eser katılmıştır. Yarışmanın sonunda dereceye giren eserlerin yer aldığı 12.
Resim katalogunu yayımlayarak, bu zengin
muhtevanın sanat çevrelerine ulaşması sağlandı. Dereceye giren eserler çeşitli kültürel
etkinlikler kapsamında sergilenmiştir.

Hikâye, resim,şiir yarışmalarına 2016’da toplamda 4.857
kişi başvuru yapmıştır,dereceye girenlere çeşitli ödüller ve
hediyeler verilmiştir.
Şiir Yarışması

Ödül Töreni

Ümraniye Belediyesi’nin
bu yıl 12. kez düzenlediği
diğer bir yarışma ise ‘Geleneksel Şiir Yarışması’.
Şiir yarışmamızın konusu
“Kardeşlik ve Yardımlaşma, Birlikte Daima” olarak
belirlendi. 2016 yılı Unesco tarafından Uluslararası
Küresel Anlayış Yılı olarak ilan edildi. Türkiye özelinde düşünüldüğünde, ülkemizin
içinde bulunduğu coğrafyada birlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesi gerektiği
gözlenmektedir. Dünyada son zamanlarda
yaşanan olaylara bakıldığında bugün her zamankinden daha ziyade kardeşlik ve dostluk
duygularının diri tutulmasına ihtiyaç vardır.
Şiirin insan doğası üzerindeki büyülü etkisi
dikkate alındığında; “kardeşlik-vefa-dostluk”
gibi temaların, bu yolla etkili bir şekilde ifade
edilebilmesi büyük bir öneme sahiptir.

Her yıl düzenlediği yarışmalarla sanat ve
edebiyat dünyasına yeni yetenekler ve eserler kazandıran Ümraniye Belediyesi, bu yıl
Geleneksel Resim, Hikâye ve Şiir yarışmaları’nın 12.sini düzenledi.

Ülkemizin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden de katılımın gerçekleştiği 12. Geleneksel
Şiir Yarışmasına 2.610 eser katılmıştır. Yarışmaların sonunda dereceye giren şiirlerin yer
aldığı“Dürre’nin Gözyaşları” adlı şiir kitabı
yayımlandı.
Resim Yarışması Başvuru Sayısı

361	
  
236	
  

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 gerçekleştirildi. Alanında uzman bir sanatçı ve edebiyatçı kadrosunun jüriliğini yaptığı yarışmalarda
uzun süren değerlendirmeler sonunda dereceye girenler belirlenmektedir.
12. Geleneksel Hikâye, Resim ve Şiir Yarışmalarının sonunda sonunda İstanbul Crowne Plaza’da düzenlenen bir program ile dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. 64.
Hükûmet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir
Ünal, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu
gibi sanat ve siyaset alanında birçok değerli
kişilerin katıldığı programda, dereceye giren
ve sergilenmeye değer görülen resimlerden
oluşan serginin de açılışı yapıldı. Ayrıca program dahilinde Belediyemiz tarafından 13-15
Temmuz 2012’de düzenlenen Ramazan ve
Oruç sempozyumunun bildirilerini içeren,
Ramazan ve Oruç kitabının da lansmanı yapıldı.
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Şiir Yarışması Başvuru Sayısı
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» 12. Hikaye Yarışması Jüri Toplantısı
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» Dereceye Giren Eserler
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BİLGİ EVİ
HİZMETLERİ
İlçemizde toplamda 19 kültür merkezimiz,
bir kısmı müstakil bir kısmı da kültür merkezilerimiz bünyesinde olmak üzere 25 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. 2016 yılsonu itibariye Bilgi evlerimizdeki üye sayımız 16.540’a
ulaşmıştır.

» Kulüpler
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. Akıl ve Zekâ Oyunları Kulübü; Bilgi evlerimizde zekâ, mantık,
dikkat ve hafıza gibi zihinsel yeteneklerini
geliştirmek amaçlı cuma günleri yapılan çalışmadır. Katamino,
Hedef 4 Oyunu,
Tangram, Reversi Oyunu, Taş Oyunu, Tangram Oyunu (T şekil, çift kişilik), Hanoi Kulesi,
Abalone, Dama Oyunu, Mangala olmak üzere 10 farklı oyun bulunmaktadır. Gezi Kulubü; tüm bilgievleri ile İstanbul’daki tarihi-kültürel mekanlar ziyaret edilmektedir. Satranç
Kulübü; Bilgi evlerinde 5 merkezde haftada
bir gün yapılmaktadır.

» Değerler Eğitimi Kulübü

» Akıl ve Zeka Oyunları Kulübü

Bilgi evlerinde, sayıları 6-18 arasında değişen
bilgisayar mevcut olup bu bilgisayarlarda çocuklar ve gençler denetimli olarak internete
girebilmektedirler. 25 noktada hizmet veren
Bilgi evlerimizde 33.808 adet kitap ve 285
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.

» Sosyal Aktiviteler
Millî duyguları oluşturmak ve İstiklal Marşı’nın ezberletilmesi amacıyla “İstiklal Marşı
Güzel Okuma Yarışması” düzenlendi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Dudullu Meydanı, A. Yüksel
Özemre Kültür Merkezi, Nurettin Topçu Kültür Merkezi , Erdem Beyazıt Bilgievi bahçelerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Necmettin Erbakan, M. Celaleddin Ökten,
Sâmiha Ayverdi, Aliya İzzetbegoviç, Ömer
Seyfettin gibi kültür merkezi veya bilgievlerine isimleri verilen şahsiyetleri anma programları düzenlendi.
Kütüphane Haftası kapsamında; Atatürk
Kitaplığı, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Millet Yazma Eser Kütüphanesi, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müzesi Kütüphanesi
gibi yerler kütüphaneciler eşliğinde ziyaret
edildi. Ayrıca yerli tüketimin bilinçli olarak
artırılması amacıyla Bilgi evlerinde Tutum
Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlanmıştır.
Bilge Çocuklar’a her yıl iftar verilmektedir.
İftar sonrası kulüplere aktif olarak katılıp
ödül almaya hak kazanan Bilge Çocuklar’ın
sertifika ve ödül töreni gerçekleştirildi.

» Prof Dr. Bekir Topaloğlu Kültür Merkezi

» Kütüphane/İnternet
Hizmeti

25 bilgi evindeki 16.540 üyemiz, sosyal aktivite ve kulüp
çalışmalarına katılmakta, kütüphane, internet ve eğitim
hizmetlerinden faydalanmaktadır.

» Sâmiha Ayverdi Anma Programı

Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda
gerçekleşen Dünya Çevre Günü programında Bilgi Evlerimize ait geri dönüşüm ürünleri
standı kurulmuştur.
Bilgi evlerindeki çocuklara 4 farklı gezi programı düzenlenmiştir. Panorama 1453 Tarih
Müzesi, Darıca Hayvanat Bahçesi, Ali Kuşçu
Uzay Evi, İstanbul Akvaryum gezilen yerler
arasındadır.

» Gezi Kulübü-Ali Kuşçu Uzayevi

» 23 Nisan Şenliği

» Yerli Malı Haftası

Etkinlikler
İstiklâl Marşı Güzel Okuma Yarışması
Kütüphane Haftası
23 Nisan Şenliği
Çevre Koruma Haftası
Bilge Çocuk İftarı
Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası
5 Farklı Anma Programı

» Satranç Kulübü

4 Farklı Gezi Programı
» Çevre Koruma Haftası
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Umut Kütüphanesi projesi
kapsamında aşağıda belirtilen gruplara proje tanıtım çalışmasının yanı sıra
Bağımlıkla mücadele kapsamında bilgilendirme ve
farkındalık seminerleri düzenlenmiştir.
• Mahalle Muhtarları
• İlçe Müftüsü ve Din görevlileri
• STK temsilcileri

» Altın Karınca Yarışması 1.’lik Ödülü

130 üstün
yetenekli
çocuğa, 9
akademisyen ve
22 öğretmen,
eleştirel
düşünme,
astronomi,
kriptoloji gibi
alanlarda eğitim
vermektedir.

2016 yılında üçüncüsü 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; eleştirel düşünme, üretken düşünme,
gelecek tabanlı problem çözme, elektronik,
akıl ve zekâ oyunları, dil sanatları, değerler
eğitimi, drama, fen deney atölyesi, temel
astronomi, matematik, kriptoloji branşlarında dersler verilmektedir.
Bu yıl 4.sınıf 50 öğrenci, 3.sınıf 40 öğrenci,
2.sınıf 40 öğrenci olmak üzere toplam 130
öğrenciyle devam ettirilen projede, 9 akademisyen ve 22 öğretmen eğitim vermektedir.

» Bilge Çocuk Yaz Okulu
Yaz aylarında düzenlenen Bilge Çocuk Yaz
Okulu, ilçemizdeki okul çağındaki öğerncilerin tatili daha verimli geçirmeleri amacıyla
düzenlenmektedir. 5 hafta süren program,
eğitimden kültürel gezilere varıncaya kadar
birçok etkinlik içermektedir.

• İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı liselerde görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmenler
• 9.ncu ve 10.ncu sınıf lise öğrencileri
• İlgili sınıflarda okuyan öğrencilerin ebeveynleri
Ümraniye’de bulunan Lise öğrencilerinden
( 9. ve 10. sınıf) lider öğrenci grupları belirlenmiş bu öğrenciler ile farklı etkinlikler
ve programlar düzenlenmiştir. Programlar
gençler için düzenlenen basılı ve görsel yayınların bulunduğu Umut Kütüphanesi’nde
gerçekleştirilmiştir. Bu programlar;

2016 yılında 17 farklı bilgievi/kültür merkezimizde
verilen ders takviye kurslarına toplamda 2.186
öğrencimiz katılmıştır.
» Ders Takviye Kursları

» Kişisel Gelişim Kursları

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

Kişisel gelişim kursları; yetişkin ve çocuk
grupları olmak üzere iki kategoride düzenlenmekte olup, çalışan ve okuyan vatandaşlarımıza hitap etmektedir. Kurslarımız hafta
içi mesai sonrası ve hafta sonu tüm gün olup,
eğitimler branşlarında uzaman eğitimciler
tarafından verilmektedir. Kurslarımız ücretli
olarak verilmekte olup aylık ücreti 50 TL’dir.
Kültür merkezlerinde devam etmekte olan
kurslarımız; İngilizce, bağlama, keman, gitar,
ney, piyano, semazen branşlarında verilmektedir. Kültür Merkezleri ve Bilgi evlerinde
verilen kurslara 2016 yılında 258 öğrenci
katılmıştır.

17 farklı bilgievi/kültür merkezimizde verilen
ders takviye kurslarına toplamda 2.186 öğrencimiz katılmaktadır. İlköğretimde Türkçe,
Matematik, Fen Teknoloji, İngilizce dersleri
verilirken lise ve üniversite hazırlıkta Edebiyat, Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik dersleri
verilmektedir.
Ders Takviye Kursları
Grup
İlköğretim

» Umut Kütüphanesi
Projesi

• Üniversite Öğrenci buluşmaları
• Açık alan etkinliği
• Tarihi ve Kültürel Geziler
• Kitap Söyleşileri

Lise

» Bilge Çocuk (Üstün
Yetenekli Çocuk)
Eğitimi

Branş

Öğrenci Sayısı

Matematik

1.659

İngilizce

1.370

Türkçe

763

Fen ve Teknoloji

652

Matematik

85

Fizik

49

Biyoloji

70

Kimya

45

Edebiyat

53

Branş
İngilizce
Ney
Gitar
Keman
Bağlama
Piyano
Semazen
Toplam

Öğrenci Sayısı
14
32
78
73
31
20
10
258

• Film Söyleşileri
Yapılan etkinlik ve çalışmaların yanı sıra
Ümraniye Nikâh Sarayı’nda farklı alanlarda
görev yapan, PDR, psikolog, sosyal hizmet
uzmanı ve sosyal çalışmacılardan oluşan bir
grupla Panel gerçekleştirilmiştir.

» Seminer Programı

» Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Paneli
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8.294

öğrencinin
katıldığı
yarışmada
derceye
girenlere
Umre ödülü
verildi.

» Ezberimde Kırk Hadis

» Fen Deney Atölyesi

Ü m ra n i ye
Belediyesi
tarafından
ilçedeki
öğrencileri hadis
ilmine yöneltmek
amacıyla düzenlenen Ezberimde Kırk Hadis
Yarışması’na Ümraniye’de bulunan 8 ortaokul ve 3 lise olmak üzere toplam 11 imam
hatip okulundaki öğrenciler katıldı. Yarışma
kapsamında dereceye giren öğrenciler, 40
hadisin hem Arapçası hem de Türkçe mealinin ezberlenmesi ve ardından öğrencilerin
sözlü ve yazılı olarak sınava tabi tutulmasıyla
belirlendi.

Bilgi Evi ve Kültür Merkezleri ile ilçenin dört bir
yanındaki çocuklara ve
gençlere ulaşan Belediyemiz, Fen Deney Atölyesi ile geleceğin mucitlerini arıyor. Fen Deney
Atölyesi, Necip Fazıl Kültür Merkezi’ nde bulunmaktadır. Ümraniye İlçe sınırları içerisinde
MEB’ e bağlı okullarda okuyan tüm 7.sınıf
öğrencileri, randevu usulüyle hafta içi 4 gün
olmak üzere okullarından servislerle alınıp,
Necip Fazıl Kültür Merkezi Fen Deney Atölyesi’ ne getirilerek, özel eğitmenler eşliğinde hem interaktif hem de eğlenceli deneyler
yapma fırsatını yakallamaktadır.

Ezberimde Kırk Hadis Yarışması’ na Ümraniye’deki İmam Hatip Okullarından 8.294 öğrenci katıldı. Ümraniye çapında ilk 5’e giren
öğrencilerden; 5’i ortaokul, 5’i de liseden olmak üzere 10 öğrenci Umre ödülü kazandı.

Fen Deney Atölyesine, 2016 yılında 6 okul,
1.530 öğrenci katılmıştır.

YAYIMLARIMIZ
» Te’vîlâtü’l Kur’ân

ması için destek olduk.

Belediyemiz,milli
ve manevi değerlerimizin
öğrenilmesi ve yaşatılması
konusunda birçok
etkinlik ve çalışmaya imza atmıştır.
Bu çerçevede Ebû
Mansûr el-Mâtürîdî’nin meşhur eseri
Te’vîlâtü’l Kur’ân’ın
Türkçeye kazandırıl-

Kelamcıların hocası (imâmu’l mutekellimîn)
diye bilinen 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, İmam Mâtürîdî’nin çağlara ışık tutan eseri Te’vîlâtü’l Kur’ân adlı eserinin Türkçe çevirisinin yapılmasına katkıda bulunarak,
tüm düşünce dünyası için büyük bir önemi
haiz olan bu kitabın Türkçeye kazandırılmasını sağladık. Ülkemiz ilahiyat sahasında hocaların hocası olarak bilinen merhum Prof.
Dr. Bekir TOPALOĞLU riyasetinde başlatılan tercüme çalışması onun vefatından sonra da ciddi bir ilmi heyetin çalışması ile devam ettirilmektedir. Eserin 4 cildinin çevirisi
tamamlanmış olup, diğer ciltlerin çeviri işleri
devam etmektedir.

Ahmed Davudoğlu; Bulgaristan’da doğup
büyüyen, Medresetü’n-Nüvvab ve İstanbul
Yüksek İslam Enstitüsünde hocalık ve idarecilik yapan ve birçok değerli eseri de ilim
dünyasına kazandıran önemli bir değerdir.
Eğitim hayatına Bulgaristan’da başlayan ve
tamamlamasının ardından hocalık vazifesi
ifa eden Davudoğlu, yaşanan siyasi gelişmeler sonucu Türkiye’ye göç etmek zorunda
kalmış ve hizmetini Türkiye’de devam ettirmiştir.

» Yarışma Yayımları
Ümraniye Belediyesi olarak her yıl düzenlediğimiz ve geleneksel hale gelen yarışmalarımız sonunda dereceye giren eserlerden
oluşan hikâye ve şiir kitapları ve resim katalogu yayımlanmaktadır. 2016 yılında “Dürre’nin Gözyaşları” adlı şiir kitabı ve “Bahtiyar
Arslanın Cenknamesi” adlı hikaye kitabı yayımlanmıştır.

Yarışmada
dereceye
giren eserler,
sempozyum
bildirileri ve
özgün eserlerin
çevirileri
kitaplaştırılmıştır.

» İslam Âlimi Ahmed
Davudoğlu
» Hikaye-Şiir Yarışması Yayınları

Ümraniye Belediyesi olarak, ilim ve kültür
dünyamıza yön veren önemli şahsiyetleri
unutturmamak ve yeni nesillere birer fener
ve kılavuz olmalarını sağlamak için üzerimize düşen vazifeyi icra etmeye kararlılıkla
devam ediyoruz. Bu düşünceden hareketle,
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vefatının 33. sene-i devriyesi münasebetiyle
büyük İslâm âlimi Ahmed Davudoğlu’na ve
misyonuna dikkat çekmek için, 2013 yılında Sofya Yüksek İslam Enstitüsü, Marmara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Bulgaristan
Müslümanları Başmüftülüğü ile birlikte Bulgaristan’da bir sempozyum düzenledik. Bu
sempozyumda sunulan bildirileri “İslam Âlimi Ahmed Davudoğlu” ismiyle kitaplaştırarak ilim ve kültür dünyamıza kazandırdık.

» Resim Yarışması Katalog
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