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Toplumun her kesimine hitap edecek şekilde kültürel etkinlikleri
çeşitlendirerek yaygınlaştırmak ve kültürel faaliyetlerle ilgili
farkındalık oluşturmak. Hedef Gerçekleşme Maliyeti: 10.926.087 TL
2017 yılında
düzenlenen
630 etkinlik
programına
kültür-sanat
severlerin
ilgisi yoğundu.
KÜLTÜREL FAALİYETLER
Kültür; inanç, değer, norm, davranışlar ve bir nesilden diğerine aktarılan unsurları kapsayan bir
bütündür. Kültürel ve sanatsal değerler ve öğeler, toplumu oluşturan bireylerin öğrendikleri ve
paylaştıkları ortak ürünlerden oluşur ve nesiller
boyunca aktarılarak, her nesilde yeniden üretilir
ve şekillenir. Bu yönleriyle kültür, toplumda yaşayan insanlar arasındaki ilişkileri şekillendirerek;
insanların topluma, gelenek ve göreneklere uyum
sağlamaları hususunda önemli görevler üstlenir.
Toplumun bir ferdi olarak bireylerin içinde yaşadıkları toplumun farklı boyutlarını görebilmeleri,
öğrenmeleri ve bunları içselleştirmeleri, bireylere
çok boyutlu farklı bakış açıları kazandırarak, yeni
gelişimlerin ve ilerlemelerin kilitlerini açar. Sanat
ve kültürü yaşayarak bilgilenerek ve tartışarak öğrenmek, bireylerin, bu deneyimleri yoluyla bilim,
teknoloji, sosyal, düşünce gibi farklı alanlarda yetişmelerini sağlar.
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, 2017 yılı boyunca amaçlarımıza uygun, birçok alandan oluşan türleriyle, geniş bir mozaiğe sahip Ümraniyelilere yönelik çeşitli
dinleti, konferans, tiyatro, seminer, söyleşi gibi etkinlikler düzenledik.

Etkinlikler
Konferans sayısı
Söyleşi programı
Müzik dinletisi sayısı (salon)
Müzik dinletisi sayısı (açık hava)
Anma gecesi sayısı
Film gösterim sayısı (çocuk)
Tiyatro oyunu sahneleme sayısı
7.
(yetişkin)
Tiyatro oyunu sahneleme sayısı
8.
(çocuk)
9. Sergi sayısı
10. Seminer
11. Sempozyum
12. Panel
13. Kültür Sanat Okulda Başlar
14. Kur'an-ı Kerim Programı
15. Özel Program
16. Akademi Nisa
17. Akademi Genç
18 Akademi Sanat
19. Maide-i Kur’an
Toplam
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi

2017
31
9
20
13
8
114
33
182
9
33
1
4
82
26
5
18
19
16
7
630

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.
2017 yılında tarih, medeniyet, siyaset, edebiyat gibi
alanlarda düzenlenen Prof. Dr. Saadettin Ökten,
Yavuz Bahadıroğlu, Mehmet Fatih Çıtlak, Prof. Dr.
Mahmut Erol Kılıç gibi isimlerin konuk olduğu 31
konferans programına 3.699 kişi katılmıştır.

Hastanesi işbirliğiyle düzenlediğimiz “Sağlık Seminerleri” başlığı altında diyabet, obezite, hiperaktivite, bel fıtığı gibi sağlık sorunları uzman doktorlar
tarafından ele alınmış ve çözüm önerileri hakkında
gerekli bilgilendirmeler ve yönlendirmeler yapılmıştır. 2017 yılında düzenlenen 33 seminer programından 609 kişi faydalanmıştır.

Sağlık Semineri

Önemli etkinliklerimizden bir diğeri olan söyleşi
programları 9 kere düzenlenmiş olup 1.352 kişiye ulaşmıştır. “Sanat Günleri” “Ayın Gündemi”
gibi farklı konu ve konseptlerden oluşan söyleşi
programlarında Ortadoğu'daki Mezhep Gerilimi ve
Yansımaları, Gravürlerle Türkiye, Sultani İzler gibi
konular Betül Soysal Bozdoğan, Prof.Dr.Mehmet
Ali Büyükkara, Hacer Sönmez, Cemal Akyıldız gibi
konuklar tarafından ele alınmıştır.
2017 yılında; 15 Temmuz ve Mankurtlaşma, Her
Yönüyle Başkanlık Sistemi, Vefat Yıldönümü Münasebetiyle Bekir Topaloğlu, Peygamberlerin İzinde Kudüs konularında 4 panel düzenlenmiş olup,
855 kişi katılmıştır.

Ö.Tuğrul İnançer-Konferans

2017 yılında“Gündüz Seminerleri” ve “Sağlık Seminerleri” ana başlıklarında dizi seminer programları
düzenlenmiştir. Gündüz seminerlerinde kişisel gelişim, ruh sağlığı, çocuklarda dikkat eksikliği, evlilik
ile ilgili tutum ve davranışlar 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

Kudüs Paneli
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Müzik Dinletisi
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Kültür-sanat üretim aracı ve ürünü olarak müzik,
içinde oluştuğu toplumun değer ve öğelerini taşıyarak bunları yansıtır. Bu yönüyle müzik bir kültür
aktarımıdır, duygulara ve bilince hitap eder. 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 üstlenmektedir.
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. 2017 yılı içerisinde Klasik Türk Sazları Beşlisi, Münip Utandı, Göksel Baktagir, Erdem
Özgen, Ahmet Turan Şan gibi sanatçılar ve müzik
grupları ile 20 müzik dinleti programı icra edilmiş
ve 1.771 vatandaş tarafından dinlenmiştir.

Anma Programı
Herhangi bir toplumda düşünceleri, fikirleri ve eylemleri ile yer etmiş insanlara, geçmişte yaşanmış
ve önemli etkileri olan olaylara verilen değer, o
toplumun gelişmişlik seviyesiyle aynı doğrultudadır. Çünkü gelişim öğrenmeyi, öğrendiğini kavrayarak ona bir şeyler katmayı ve onu değişen koşullara
adapte etmeyi gerektirir. 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 ortaya çıkarmaları sağlanmış olur.
2017 yılı içerisinde Çanakkale Şehitleri Anma
Programı ve Mevlid-i Nebi Özel Programları kapsamında Mehmet Kemiksiz, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu,
İshak Danış, Sedat Uçan gibi konuklar ağırlanmış
olup, gerçekleştirilen 8 anma programına 2.823
kişi katılmıştır.

Göksel Baktagir
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Bekir Topaloğlu’nu Anma Programı

Yansımalar

Mevlid-i Nebi Etkinlikleri- Nikah Sarayı

Esat Kabaklı

Sanatçı ve müzik grupları
ile düzenlenen 20 adet
dinleti programına 1.771 kişi
katılmıştır.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu-Haldun Alagaş Spor Kompleksi

Sinema

2017 yılında hem çocuklar hem de yetişkinler için
birçok tiyatro oyunu sergilenmiştir. Hafta sonları
farklı kültür merkezlerinde gerçekleştirilen çocuk
tiyatro oyunları, çocukların hafta sonları eğlenceli
ve faydalı vakit geçirmelerini sağlayan önemli bir
etkinliktir. Oyunlar için seçilen konular; 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. 2017 yılında 182 defa sahnelenen 115 çocuk tiyatrosuyla
34.842 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.

Yetişkin tiyatroları vasıtasıyla çeşitli toplumsal meselelerin yanı sıra tarihsel süreç içerisinde önemli
olayları ele alan tiyatrolar sahnelenmiştir. Bu çerçevede “Bahriyeli Yarim Var”, “Fitne "Uykudaki
Şeytan ", “Alamut” gibi tiyatrolar sergilenmiştir.
2017 yılında gerçekleştirilen 33 yetişkin tiyatrosu ile de 6.261 kişiye ulaşılmıştır.

Sinema İzleyici Sayısı

2017 yılı içerisinde 114 sinema gösterimi yapılmış olup, 20.491 kişi tarafından izlenmiştir.
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28.639
10.400
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Çocuk Tiyatrosu

‘Buyrun Cenaze Namazına’ adlı oyun

»

Sergi
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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, sanatçıların daha büyük kitlelere ulaşarak
daha büyük etki uyandırması ve sanatın her alanında sürekli kendini geliştiren ve yenileyen bir mekanizmaya bürünmesini sağlamaktadır.
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2017 yılı içerisinde gerek ulusal gerekse uluslararası birçok sergi sanatseverlerin beğenilerine sunulmuştur. 13.Geleneksel Resim Yarışması "Milli
İradenin Şahlanış Destanı" sergisi, Sanat günleri
kapsamında Kahvenin Büyüsü, Çakıl Taşları, Ahşap Oyma sergisi gibi farklı sanat alanını içine alan
birbirinden değerli eserler, ulusal ve uluslararası
sanatçıların katıldığı söyleşi programı ile sanatseverlerle buluştu, ayrıca bu sergilerin katalogları da
basılarak sanat dünyasına kazandırıldı. 2017 yılında 9 sergi yapılmış olup, bu sergilerimizi 6.350
kişi ziyaret etmiştir.

Çakıl Taşları Sergisi

Ahşabın Zikri Sergisi

Kahvenin Büyüsü 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.
2017 yılında 5.si 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 olmak üzere Ümraniye’nin üç
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 “Kuşlar
Diyarı”, “Hay Meraklı Çocuk”, “Leonardo Da Vinci
İle Müzede Bir Gece” gibi birçok eğitici ve öğretici çocuk tiyatro ve interakrif çocuk gösterimleri,
“Karlar Kralı Norm”, “Canım Kardeşim Benim”gibi
animasyon filmlerinin yanı sıra Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan “Çanakkale Geçilmez” çizgi
filminin de gösterimi yapılmıştır.
Öğrencilerin yoğun katılımının yaşandığı Yarıyıl
Özel Programında 84 etkinlik gerçekleştirilmiş
ve bu etkinliklere 13.129 öğrenci katılmıştır.

“Kültür Sanat Okulda Başlar” programı Ümraniye
Belediyesi ve Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen bir programdır. İlki
2012 yılında yapılan projenin etkinlik alanı gelişerek ve genişleyerek devam etmektedir. 2017 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 belirtilerek doğru tutum 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.

Dinleti, söyleşi ve tiyatro
gösterimlerini kapsayan
82 programa, 10.295
öğrencimiz katılmıştır.

Dinleti Programı

2017 yılında Abdurrahman Dilipak, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Uz. Psk. Mehmet Konuk, M. Selçuk
Eraslan, Dr. Ahmet Anapalı, Prof. Dr. Sami Şener
gibi farklı alanlardan konuklar ile gerçekleştirilen
82 programa 10.295 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
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Yavuz Bahadıroğlu

Abdurrahman Dilipak

»

Ramazan Etkinlikleri
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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.
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2017 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 Ümraniye Santral Etkinlik alanında kurulan büyük bir çadırda gerçekleştirilmiştir. Her sene
farklı bir temayla kurulan çadırın 2017 yılı teması
Hep Birlikte Türkiye’ydi. Ramazan ayını en güzel
şekilde idrak edebilmek amacıyla düzenlenen, 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,
kuran tilaveti, sohbet ve dinleti programlarıyla
devam etti. Ayrıca Kadir Gecesine özel program
düzenlendi. Bu etkinliklere Dursun Ali Erzincanlı,
Ömer Karaoğlu, Dervişan Sufi Ayinler Topluluğu,
Sami Savni Özer, Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Mehmet Talu gibi çok sayıda kıymetli sanatçı ve ilim
insanı, eserlerini ve birikimini Ümraniyelilerle paylaştı.
Etkinlik alanında hemşehri dernekleri için hazırlanan özel tasarım stantlarda dernekler hemşehrileriyle buluşarak, yörelerinin kültürel motiflerini
sergilediler.
2017 yılı Ramazan süresince 102 etkinlik yapılmış olup bu etkinliklere 40.800 vatandaşımız
iştirak etmiştir.

Ahmet Özhan

Santral Etkinlik Alanı

Sahur ve Temcid Programı
Ümraniye Belediyesi, Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında geçmişi Osmanlı dönemine dayanan ve
unutulmaya yüz tutmuş bir gelenek olan ‘Temcid
Salası’ okutarak vatandaşları sahur sofrasında buluşturdu. Ümraniye Belediye binası bahçesinde
düzenlenen programa katılan binlerce kişiye sahur
yemeği ve temcid pilavı ikram edildi. Programda,
Sanatçı Necip Fazıl Karadağ ve Üsküdar Musiki Cemiyeti Başkanı Hafız Amir Ateş’in dinletisi gerçekleştirildi. Ayrıca Ümraniye’deki camilerin minarelerinden Temcid Salası okundu.

Akademi Genç

Akademi Genç programı gençlere yönelik gerçekleştirilen ve
10 hafta süren eğitim programıdır. Program kapsamında
her hafta bir seminer programı
gerçekleştirilmektedir. 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 seminer aldı.
Akademi Genç'le birlikte yeni neslin ilmî ve ahlâkî
eğitimi başka bir boyut ve zenginlik kazanması, alınan eğitimler, donatılan ilmi ve kültürel birikimler
ile milletimizin sağlam ve geleceğine sahip çıkan,
manevi boyutları zengin gençler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. İdealist Gençlik, Tarih Boyunca
Türkiye'ye Kurulan Tuzaklar, Dünya Siyasetinde
Türkiye’nin Rolü, Tribün Olayları Ve Taraftarlık gibi
birçok konu, Mete Yarar, Ertem Şener, Yavuz Bahadıroğlu gibi isimler tarafından işlenmiştir. Eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifikaları verilmiştir.

Akademi Sanat
2016 yılında başlayan Akademi
Sanat 2017 yılında da devam
etti. Ümraniyelileri sanatın birçok dalında eğitim yolculuğuna
çıkaran program ile katılımcılar, alanında uzman isimlerden,
musikiden resme, edebiyattan sinemaya ve hat sanatına uzanan konularda ders almışlardır. Program
kapsamında Gelenek ve Modernlik Üzerine Sanat,
Edebiyatın Popüler Kültürdeki Yeri, Günümüz Sanat Felsefesi, Sanat ve İstanbul, Ebru Sanatı gibi
konularda seminerler yer aldı.
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 önemlidir. Akademi Sanat bu
noktadan hareketle eserlerin özünü okuyabilmek
açısından yeni pencereler açabilmeyi hedefliyor.
2017 yılında Akademi Sanat Programı 2 dönem
şeklinde geçekleştirilmiştir. Birinci dönem 233,
ikinci dönem 72 kişi kayıt yaptırmıştır.

2017 yılında Akademi Genç Programı 2 dönem
şeklinde geçekleştirilmiştir. Birinci dönem 134,
ikinci dönem 222 genç kayıt yaptırmıştır.
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AKADEMİ PROGRAMLARI
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Ressam Ebruzen Peyami Gürel
Savaş Barkçin

Fuat Başar

Prof.Dr.Saadettin Ökten
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Akademi Nisa
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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
alarak, kendilerini geliştirmeleri, sosyal hayata katılım hususunda daha yetkin ve söz sahibi olmalarını
sağlamaktır. Program kapsamında, hanımlar, konularında uzman akademisyen ve eğitimcilerden Osmanlı Türkçesi, tasavvuf, tarih, pedagoji, dinler tarihi, bilim ve teknoloji, sosyoloji gibi klasik alanların
yanı sıra Medya Karşısında Kadının Rolü, Mutfağın
Binbir Sırları, Kadın Edebiyatçılar gibi özgün başlıklar altında dersler almışlardır. Derslerin sonunda
katılan hanımlara sertifika verilmiştir.
Her biri alanında uzman kişilerce verilen seminerlere Emine Beder, Prof.Dr.Mahmut Çamdibi, Av.
Şeyma Döğücü, Yrd.Doç.Dr.Ayşe Esra Şahyar gibi
çok sayıda isim katılmıştır.

Av. Şeyma Döğücü

Betül Soysal Bozdoğan

2017 yılında Akademi Nisa Programı 2 dönem
şeklinde geçekleştirilmiştir. Birinci dönem 154,
ikinci dönem 142 hanım kayıt yaptırmıştır.

Akademi Nisa’da katılımcı
hanımlar; tasavvuf, tarih,
sosyoloji, pedagoji, bilimteknoloji gibi başlıklar
altında dersler almışlardır.

Cansu Canan Özgen

Prof Dr. Mahmut Çamdibi

Dr. Esra Albayrak

Dr. Ahmet Anapalı

ÖZEL PROGRAMLAR

Uluslararası Kudüs
Sempozyumu

Ümraniye Belediyesi, Burak Derneği ve İstanbul
Medeniyet Üniversitesi iş birliğiyle İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda
23-24 Eylül tarihleri arasında “Uluslararası Kudüs
Sempozyumu” gerçekleştirildi.

FAALİYET RAPORU 2017

1516 yılının sonunda Osmanlı topraklarına katılan
Kudüs’ün dünü, bugünü ve yarını düzenlenen sempozyumda uzman akademisyenler tarafından ele
alındı. Son dönemlerde Kudüs’ün konumunun ve
şehirde yapılan insan hakları ihlallerinin yeniden
tartışılmaya başlamasının ardından gerçekleştirilen sempozyum, akademik düzeyde değerlendirilmesinin yanı sıra konu hakkında da katılımcılara
rehberlik sundu. Öte yandan sempozyum, Osmanlı Devleti’nin Kudüs’ün yönetimini ele almasının
500’üncü, İngilizlerin de Kudüs’ü işgalinin 100’üncü
ve Mescidi Aksa’nın işgalinin 50’nci yıldönümü olması sebebiyle de önem taşıyor. Kudüs meselesini
yeniden kamuoyunun gündemine taşımak amacıyla gerçekleştirilen organizasyona Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra, Burak Derneği
Başkanı Adem Yenihayat, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Kavas ve çok sayıda
yerli ve yabancı konuk katıldı.
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Lütfi Kırdar Kongre Salonu

Sempozyum kapsamında Başbakanlık Osmanlı
Arşivleri’nden çıkartılan arşiv vesikalarından tertip
edilen “Osmanlı Arşivlerinde Kudüs” isimli serginin
açılışı yapıldı.
7 oturumdan oluşan sempozyumda tebliğler; Tarihte Kudüs, Osmanlı Kudüs’ü(Kültürel Mirasımız,
İmar ve Restorasyon Çalışmaları), Günümüz Kudüs’ü ve Hak İhlalleri, Küresel Gelecekte Kudüs ve
Türkiye ana başlıkları altında sunuldu. Oturumların
ardından katılımcılara meslek edindirme kurs hocaları tarafından yapılan çini plaket ve katılım belgesi takdim edildi. Ayrıca gerçekleşen oturumlar
sonrasında Burak Derneği tarafından çekiliş yapılarak, 5 katılımcıya Kudüs’e gitme imkânı sağlandı.

Osmanlı Arşivlerinde Kudüs Sergisi
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15 Temmuz Demokrasi ve Millî
Birlik Günü Etkinlikleri
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Ümraniye Belediyesi ve Ümraniyeliler; 15 Temmuz
gecesi hain darbecilere geçit vermemiş, ardından
demokrasi nöbetlerinde de hem Ümraniye Meydanı’nda hem de Kısıklı’da birlik ve beraberliğin sembolü olmuştu. Geçen yıl yaşanan hain girişimden
beri Ümraniye Belediyesi olarak; bu hadiseyi unutturmamak adına birçok işe imza attık. Bu bağlamda girişimin yıl dönümünde de büyük bir etkinlik
tertip ederek 14-15-16 Temmuz 2017 günlerinde,
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinliklerini düzenledik. Etkinlikler kapsamında 3 gün
boyunca Ümraniye Belediyesi 13. Geleneksel Resim Yarışması “Milli İradenin Şahlanış Destanı” adlı
sergi açıldı.
Programların birinci günü, Millî İradenin Şahlanışında Ümraniye’nin 8 Şehidi 15 Temmuz belgesel
gösterimi, Ümraniye Belediyesi Mehter Takımı
gösterisi ve Kur’an tilaveti ile başladı. Yazar Kemal
Öztürk’ün semineri ve Sanatçı Ömer Karaoğlu’nun
dinletisi ile devam eden programın ardından Ümraniye Belediyesinin personel eğitimleri kapsamında
işaret dili öğrenen personeli tarafından yapılan ve
15 Temmuz Marşı’nın işaret diliyle anlatıldığı videonun gösterimi gerçekleşti. Program Ümraniye
Müftüsü İlyas Yılmaztürk’ün duasıyla son buldu.
Programların ikinci günü, Millî İradenin Şahlanışında Ümraniye’nin 8 Şehidi 15 Temmuz belgesel
gösterimi, Ümraniye Belediyesi Mehter Takımı
gösterisi ve Kur’an tilaveti ile başladı. Ardından
Yazar Yıldız Ramazanoğlu’nun semineri ve Ahmet
Şahin’in yönetimindeki sahne performansında ilahi, türkü, mehter marşı ve şiirler eşliğinde bir şehadet hikâyesi aktarıldı. Ardından Türkiye genelinde
90 bin camiden aynı anda selalar okundu.

Mehter Takımı Gösterisi

Kur’an Tilaveti

Başkanımız Hasan Can’ın Konuşması

Milli İradenin Şahlanış Destanı Sergisi

Dinleti

Programların üçüncü günü Millî İradenin Şahlanışında Ümraniye’nin 8 Şehidi 15 Temmuz belgesel
gösterimi, Ümraniye Belediyesi Mehter Takımı
gösterisi ve Kur’an tilaveti ile başladı. Ardından Abdurrahman Dilipak semineri ve Eşref Ziya Terzi’nin
dinletisi ile program devam etti.
Eşref Ziya Terzi

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
Arif Nihat Asya’nın Bayrak ve Duâ,
Mehmet Akif Ersoy’un İstiklâl Marşı ve Necip Fazıl Kısakürek’in Sakarya Türküsü şiirlerini, Lise
Öğrencileri ise Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale
Şehitlerine ve İstiklâl Marşı, Sezai Karakoç’un Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine ve Necip Fazıl
Kısakürek’in Zindandan Mehmet’e Mektup 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.
Ortaokul ve Lise öğrencileri için ezberlenmesi istenen şiirlerin ve şairlerinin kısa yaşam hikayelerinin
yer aldığı 65.000 kitapçık basılarak bütün öğrencilere dağıtıldı. Yarışmaya 36’sı ortaokul ve 23’ü Lise
düzeyinden olmak üzere 59 okuldan 2.343 öğrenci
katıldı. Her okuldan ilk 3’e giren toplam 177 öğrenci
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.

Kitap Fuarları
CNR Expo Kitap Fuarı
Ümraniye Belediyesi, teması “15 Temmuz” olan
CNR EXPO Kitap Fuarı’nda katılımcı olarak yer almıştır. CNR Kitap fuarında herhangi bir ticari amaç
güdülmeyerek, eserler, sergi amacıyla raflarda yer
almıştır. Yayınları, okuyucularıyla bir araya getirmek amacıyla kurulan stant, birçok eseri vatandaşlarla buluşturmayı hedeflemiştir. Ziyaretçilerin birçoğu, proje olarak gerçekleşen kitapları, katalogları
ve özel çalışmaları görme ve tanıma imkânı buldu.
Fuar kapsamında, hikâye ve şiir yarışmalarımızda
dereceye giren eserler, çeşitli sergi katalogları,
sempozyum ve kongre kitaplarımız gibi 60’ın üzerindeki yayının yanı sıra, 15 Temmuz gecesinin gizli
kahramanları haberciler için hazırlanan “Haberciler-Darbecilere Karşı” kitabı da kitapseverlerle buluştu. Böylece Ümraniye Belediyesi Kültür Yayınları
kurulan stant ile binlerce kişiye ulaşmıştır.
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Ezbere Güzel Şiir Okuma
Yarışması

Yerel Yönetimler Kitap ve Kültür Fuarı
Ümraniye Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği
tarafından 15-17 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen “Yerel Yönetimler Kitap ve Kültür
Fuarı”na katıldı. Türkiye’nin büyük bir çeşitlilik gösteren somut ve somut olmayan kültürel mirasının
bütünüyle korunmasının, bilinmesinin, yorumlanabilmesinin sağlanması ve bu kaynaklara erişimin
güçlendirilmesi amacını taşıyan fuar kapsamında
söyleşiler, dinletiler, sergiler ve gösteriler de düzenlendi. Ümraniye Belediyesi olarak yayınlarımızı ve projelerimizi kurulan stantta tanıttık. Ayrıca
Prof.Dr. Sadettin Ökten ile “Şehir ve Medeniyet”
konulu konferans düzenledik.
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Ümraniye Belediyesi, Ümraniye Santral Etkinlik
Alanı’nda Kurban Bayramı'nın ikinci gününde başlayan ve 3 gün süren ‘Çocuk Şenliği’ düzenledi.
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Binlerce çocuğun doyasıya eğlendiği şenlik kapsamında tırmanma duvarı, sahne gösterileri, çocuk
tiyatroları, Karagöz-Hacivat, Keloğlan, Nasreddin
Hoca, engel parkuru, masa labirenti, cambaz, interaktif etkinlikler oyun alanında yer aldı. Ayrıca
etkinliklerde, çocuklar için drama atölyesi, seramik
atölyesi ve nostalji sokağı gibi eğitici ve öğretici
etkinlikler de yer aldı. Etkinlik boyuncu çocuklara
birbirinden güzel hediyeler ve ikramlar verildi.

Fetih Özel Gecesi
Mekke’nin Fethi 1387. yıl dönümünde, Ümraniye
Belediyesi tarafından düzenlenen ve geleneksel
hâle gelen Fetih Özel Gecesi programıyla kutlandı.
Ümraniye Belediyesi Nikâh Sarayı’nda gerçekleşen
program, Prof. Dr. Yaşar Düzenli ve Sanatçı Aykut
Kuşkaya’nın katılımıyla gerçekleşti.

Prof. Dr. Yaşar Düzenli

Aykut Kuşkaya

13. Geleneksel Yağlı Boya
Resim, Hikâye ve Şiir Yarışmaları
Kültürel ve sanatsal içerikli yarışmalar, toplum olarak edinilen kültürel bilgi birikime, 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. 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 2017 yılında 13.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; 13 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 sanatçı
kadrosunun jüriliğinde gerçekleştirilmektedir. Yarışmaların sonunda dereceye girenler, gerçekleştirilen özel bir programla ödüllerini almaktadırlar.
Yarışmaların bu yılki konusu “Millî İradenin Şahlanış
Destanı” olarak belirlendi. Şiir, hikâye ve resim olmak üzere 3 dalda da 15 Temmuz Darbe Girişimi ve
bu girişimin millet tarafından püskürtülürken yazılan destanının konu edinilmesi istenmiştir. Böylece
hem duygu ve düşünceleri mücessem kılarak 15
Temmuz destanını kalıcılaştıracak eserlerin ortaya çıkması, hem de millî birlik ve bütünlüğün yeni
eserlerle perçinlenmesi amaçlanmıştır. Toplumsal
unsurların sanatsal ve edebi ifadeleri, o unsurlara
hayat katarak onları gelecek nesillere taşır ve yaşatmaya devam eder. Bu açıdan 15 Temmuz darbe girişimini unutturmamak ve toplum hafızasında canlı tutmak ülkemizin geleceği için oldukça
önemlidir.

Hikâye Yarışması

Şiir Yarışması

Hikâyeciliğin yaygınlaşarak yaşatılması ve yeni yazarların edebiyat dünyasına kazandırılması gibi
Türkiye “o gecenin
hedefler doğrultusunda gerçekhikâyesi”ni bekliyor.
leştirilen 13.Geleneksel Hikâye
yarışmasının konusu “15 Temmuz
Millî İradenin Şahlanış Destanı”
olarak belirlendi.. Türkiye’den ve
dünyanın çeşitli yerlerinden gelen eserlerin yarıştığı yarışmanın sonunda ödül alan eserlerin yer aldığı
“Bir Vatan Ağrısı” adlı kitap yayımlandı ve ilgililerin
beğenilerine sunuldu. 13. Geleneksel Hikâye Yarışmasında 347 eser yarışmıştır.

Türkiye “o gecenin
şiiri”ni bekliyor.

millî

15 Temmuz Millî İradenin Sahlanıs
,
, Destanı

millî

15 Temmuz Millî İradenin Sahlanıs
,
, Destanı
SEÇİCİ KURUL

SEÇİCİ KURUL

(İstanbul Ünv. Emekli Öğretim Üyesi)

Z

(Mesai bitimine kadar)

Başvuru: www.umraniye.bel.tr

Bilgi için:

(Mesai bitimine kadar)

Başvuru: www.umraniye.bel.tr
Bilgi için:

Ülkemizin yanı sıra Asya, Avrupa
gibi dünyanın farklı kıtalarından da katılım gerçekleştiği 13. Geleneksel Şiir Yarışmasına 1.850 eser
katılmıştır. Yarışmaların sonunda dereceye giren
şiirlerin yer aldığı“Baba ve Oğul” adlı şiir kitabı yayımlandı.

Hikaye Yarışması Başvuru Sayısı

Şiir Yarışması Başvuru Sayısı

2.291
1.572

1.886
347

2013

2014

2015

2016

2017

Resim Yarışması
Yarışmalarımızın diğer önemli
bir dalı ise Geleneksel Yağlı Boya
Resim Yarışmamız. Resim yarışTürkiye “o gecenin
masına ülke genelinden 116 adet
resmi”ni bekliyor.
eser katılmıştır. Yarışmanın sonunda dereceye giren eserlerin
yer aldığı 13. Resim katalogunu
yayımlayarak, bu zengin çalışmanın sanat çevrelerine ulaşması sağlandı. Dereceye
giren eserler çeşitli kültürel etkinlikler kapsamında
sergilenmiştir.
millî

15 Temmuz Millî İradenin Sahlanıs
,
, Destanı
SEÇİCİ KURUL

(Doğuş Ünv. San. ve Tas. Fak. Öğrt. Üyesi)

(Mesai bitimine kadar)

2013

2013

214

2014

2015

116

2016

1.748

2014

2015

2.610

1.850

2016

2017

2017 yılında 13.sü
gerçekleştirilen Geleneksel
Yarışmalar ile hikâye,
şiir, resim alanlarında
yeni renkler ve değerler
edebiyat ve sanat
dünyasına kazandırılmıştır.

Resim Yarışması Başvuru Sayısı
361

154

1.336

2017
Seçici Kurul
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9.630

2.876

236

Ümraniye Belediyesi’nin bu yıl 13.
kez düzenlediği diğer bir yarışma
ise ‘Geleneksel Şiir Yarışması’. Şiir
yarışmamızın konusu diğer yarışmalarda olduğu gibi “15 Temmuz
Millî İradenin Şahlanış Destanı”
olarak belirlendi.
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Her yıl düzenlediği yarışmalarla sanat ve edebiyat
dünyasına yeni yetenekler ve eserler kazandıran
Ümraniye Belediyesi'nin, bu yıl 13.sünü düzenlediği
Geleneksel Yağlı Boya Resim, Hikâye ve Şiir yarışmaları sona erdi.
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.
Üç alanda da konusu “15 Temmuz Millî İradenin
Şahlanış Destanı” olan yarışmaların ödül töreni belediye binasının bahçesinde gerçekleşti. Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can’ın yanı sıra; Ümraniye
Kaymakamı Suat Dervişoğlu ve sanat-siyaset alanından birçok değerli kişilerin katıldığı programda,
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
Belediyemizin 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 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 Türkçeye kazandırılıp ölümsüzleşmesini sağladık. 17 ciltlik eserin, 7 cildinin çevirisi ve basımı gerçekleştirilmiş olup, diğer ciltlerin
çeviri işleri devam etmektedir.

Yarışma Yayınları
Ümraniye Belediyesi olarak her yıl düzenlediğimiz
ve geleneksel hale gelen yarışmalarımız sonunda
dereceye giren eserlerden oluşan hikaye ve şiir kitapları ve resim katalogu yayınlanmaktadır.
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2017 yılında “Bir Vatan Ağrısı” adlı şiir kitabı, “Baba
ve Oğul” adlı hikaye kitabı ve “Resim Yarışması Kataloğu” yayınlanmıştır.

Dereceye Giren Eserler
Sergi Açılışı-Dereceye Giren Eserler

Sergi Katalogları
Sanat günleri kapsamında; “Kahvenin Büyüsü, Çakıl Taşları, Gravürlerle Gönül Coğrafyamız, Aşk-ı
Katı', Ahşabın Zikri, Sultani İzler, Suyun Rengi Nura
Döndü” adlı birbirinden değerli eserlerin yer aldığı
sergi katalogları basılarak sanat dünyasına kazandırıldı.

Kahvenin Büyüsü

Gravürlerle Gönül Coğrafyamız
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Sultani İzler
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Çakıl Taşları

Suyun Rengi Nura Döndü

Aşk-ı Katı'

Ahşabın Zikri
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Okul çağındaki çocuk ve gençlerin zihinsel ve bedensel
gelişimlerini desteklemek.
Hedef Gerçekleşme Maliyeti: 7.293.335 TL
25 bilgi evindeki 16.950
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 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. 2017
yılsonu itibariye Bilgi evlerimizdeki üye sayımız
16.950’ye ulaşmıştır.

Kütüphane/İnternet Hizmeti
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
32.937 adet kitap ve 198 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.

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 350 öğrenci katılmaktadır.
Satranç Kulübü; Yedi farklı bilgi evimizde 11 grup,
215 öğrenciyle profesyonel eğitmen eşliğinde gerçekleştirilmektedir. Dönem sonunda turnuva düzenlenerek, dereceye giren öğrencilere ödül verilmektedir.

Satranç Kulübü

Akıl ve Zekâ Oyunları Kulübü; Bilgi evlerimizde
zekâ, mantık, dikkat ve hafıza gibi zihinsel yeteneklerini geliştirmek amaçlı cuma günleri 11 farklı oyun
ile yapılan çalışmadır. Dönem sonunda turnuva düzenlenerek, dereceye giren öğrencilere ödül verilmektedir. Kulübe, haftalık ortalama 250 öğrenci
katılmaktadır.
Gezi Kulubü; Geleceğimiz Bilge Çocuklarımızı, kültürel ve tarihî mekânlara götürerek tarihimizi, kültürümüzü anlamayı ve yaşatmayı hedeflemekteyiz.
Yıl içinde Süleymaniye Camii, Emirgan Korusu,
İstanbul Akvaryum, Miniatürk, Ali Kuşçu Uzay Evi,
Darıca Hayvanat Bahçesi ziyaret edilmiştir.

Sosyal Aktiviteler
Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Mahmud Celaleddin
Ökten, Sâmiha Ayverdi, Aliya İzzetbegoviç, Ömer
Seyfettin gibi kültür merkezi veya bilgievlerine
isimleri verilen şahsiyetleri anma programları düzenlendi.
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.

Sâmiha Ayverdi'yi Anma Programı
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Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından Ümraniye Yeni Meydan’ da gerçekleştirilen Dünya Çevre
Günü programında Bilgi Evlerimize ait geri dönüşüm ürünleri standı kurulmuştur.
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.
“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
öğrencilerse 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.

İstiklal Marşı Güzel Okuma Yarışması

Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı

Etkinlikler
İstiklâl Marşı Güzel Okuma Yarışması
6 Farklı Anma Programı
Yaz Kur’an Kursu
Değerler Eğitimi (Yüzme Kursu)
Çevre Koruma Haftası
Bilge Çocuk İftarı
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Bilge Çocuk (Üstün Yetenekli
Çocuk) Eğitimi
2017 yılında dördüncüsü 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.
2017/2018 eğitim döneminde; 5.sınıf 32, 4.sınıf 43
öğrenci, 3.sınıf 27 öğrenci, 2.sınıf 18 öğrenci olmak
üzere toplam 120 öğrenci eğitimlere katılım sağlamaktadır. Ayrıca fen deney atölyesi, görsel sanatlar
atölyesi, robotik atölye olmak üzere 3 farklı alanda
uygulamalar yapılmaktadır.
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. 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 yakalamaktadır.
Fen Deney Atölyesi; hafta içi okullar, hafta sonu
üstün yetenekli çocuklar tarafından kullanılmaktadır.2017 yılında 195 grupla toplam 2.993 öğrenci
katılmıştır.

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.
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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 ve müzik alanında eğitim aldığı yaz okulu, 6 hafta devam
etmiştir. Haftanın 4 günü eğitim, 1 günü kültürel
geziler olmak üzere planlanmıştır.

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.

Bilgi evleri ve kültür merkezlerindeki eğitim faaliyetlerinin yanı sıra; ilçemizdeki öğrencilerin okul
derslerine takviye olmak amacıyla dersler verilmektedir.
4, 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine 19 farklı merkezde eğitimler verilmektedir. 2017/2018 eğitim döneminde, 1.255 öğrenciye; Türkçe, İngilizce, Matematik ve Fen ve Teknoloji dersleri verilmektedir.
Lise grubunda 9, 10, 11. sınıflara ders takviye olarak; 12.sınıf ve mezunlar için üniversite hazırlık
kursu olarak Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim
Merkezi’ nde eğitimler verilmektedir. Eğitimler
kapsamında 450 öğrenciye; Fizik, Kimya, Biyoloji,
Matematik, Geometri, Edebiyat, Tarih ve Coğrafya
dersleri verilmektedir.
Branş
Türkçe
İngilizce
Matematik
Fen ve Teknoloji
Matematik
Geometri
Kimya
Fizik
Biyoloji
Edebiyat
Coğrafya
Tarih
Toplam: 12 branş, 1.705 öğrenci

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.

Lise

İlköğretim

Grup

Umut Kütüphanesi Projesi
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Ders Takviye Kursları

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 2017 yılında 222
öğrenci katılmıştır.

Ders Takviye Kursu

Üniversiteyi Kazanan Öğrencilerin Başkanımızı Ziyareti
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