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FAALİYET RAPORU 2014

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

2014 yılı içerisinde gerçekleştirdiğimiz
programlar ile sosyal belediyecilik konusunda
önemli işlere imza atıldı.
KÜLTÜREL
FAALİYETLER
Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yerel yönetimlerin görev ve hizmet alanları içerisinde önemli bir
yer tutması gerektiği bilincinde olan bir belediye
olarak, çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin niceliği ve niteliği ile bu faaliyetlere olan ilgi ve duyarlılığın artışı sağlam ve sağlıklı bir toplumsal
yapının oluşması açısından oldukça önemlidir.

ramlarımızı bu amaç doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. 2014 yılı boyunca bu bilinç doğrultusunda sanat, edebiyat, bilim, tarih, politika, psikoloji
gibi farklı bilim-sanat alanlarından oluşan çeşitli
programlar vasıtasıyla, sosyal belediyecilik konusunda önemli işler gerçekleştirildi. Bu bağlamda konferans, söyleşi, sinema, tiyatro, anma
programları, konser gibi alanlar ile katılımcılara
değişik türde etkinliklere katılma imkanı sağlandı.

Şiir Dinletisi

Söyleşi

2014 yılında Kahraman Tazeoğlu, İbrahim Sadri,
Seyfullah Kartal, Necdet Erdoğral, Dursun Ali Erzincanlı ve Serdar Tuncer’in katılımıyla gerçekleşen 6 şiir dinletisine 2.310 kişi katılmıştır.

2014 yılı içersinde Sinan Yağmur, Hikmet Anıl
Öztekin, Hasan Vezir, Yıldız Ramazanoğlu, Abdurrahman Dilipak gibi ünlü isimler söyleşi
programlarına konuk oldu. Ülke gündeminden
siyasete, toplumsal konulardan, güncel meselelere, spor gündeminden edebiyata kadar uzanan
çeşitli konularda konuşmaların yapıldığı 12 adet
söyleşi programına 2.763 kişi katılmıştır.
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Konferans

Konser

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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 ileriye taşıyarak daha bilinçli, eğitimli; kendini
ve içinde bulunduğu toplumu bilen ve tanıyan bireyler yetiştirmeyi ve Ümraniye’nin imajını hem
ulusal hem de uluslararası platformlarda tanınır
hale getirmeyi bir görev olarak görüyor ve prog-

Bir yılda
toplam 747 adet
kültürel etkinlik
gerçekleştirilmiştir.

747

adet

Edebiyattan
psikolojiye,
mimariden
tasavvufa ve
felsefeye kadar
uzanan konferans
programlarına
2014 yılı içinde
5.298 kişi katıldı.
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ETKİNLİKLER

2012 2013 2014

1.

Konferans sayısı

91

76

37

2.

Şiir dinletisi

3

4

6

3.

Söyleşi programı

15

10

12

4.

Konser sayısı (salon)

18

18

15

5.

Konser sayısı (açık hava)

22

27

17

6.

Anma gecesi sayısı

6

5

5

7.

Film gösterim sayısı
(yetişkin)

105

45

18

8.

Film gösterim sayısı
(çocuk)

247

326

362

9.

Tiyatro oyunu sahneleme
sayısı (yetişkin)

15

2

-

10.

Tiyatro oyunu sahneleme
sayısı (çocuk)

96

129

160

11.

Sergi sayısı

5

12

3

12. Seminer

-

29

39

13. Okur yazar buluşması

-

30

34

14. Kur’an-ı Kerim Programı

-

26

28

15. Özel Program

-

-

7

16. Yazarlık Atölyesi

-

-

4

623

739

747

TOPLAM

Kültür
ve
Sosyal İşler
Müdürlüğü
sanatsal, entelektüel ve
kültürel yetkinliği artırmak; kültürel
mirası korumak tüm Ümraniyeli vatandaşların
sanata ve bilgiye ulaşmasını sağlamak hedefiyle
çalışmalarını yürütmektedir. Bu anlamda sanattan edebiyata, tarihten güncel konulara kadar
hayata ve insana dair farklı konuların, birbiriyle
bağlantılı parçalarından bir sentez oluşturuldu.
2014 yılında bu hedefler doğrultusunda Dursun
Ali Taşçı, M. Fatih Çıtlak, Talha Uğurluel, Ömer
Tuğrul İnançer gibi alanında uzman bilim-sanat
insanlar konferans başlığı altında ağırlandı. Verimli ve yoğun geçen 2014 döneminde 37 konferans programı düzenlendi. Edebiyattan psikolojiye, mimariden tasavvufa, felsefeye kadar uzanan
konferans programlarımıza 2014 yılı içinde 5.298
kişi iştirak etti.

Dursun Ali Taşçı - Mesnevi Sohbetleri

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

16.10.14 Dursun Ali Erzincanlı Şiir Dinletisi

Seminer

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
2014 yılında sağlık, kişisel gelişim, madde bağımlılığı, yasal haklar gibi çeşitli konularda seminerler düzenlenmiştir. Bu bağlamda Prof. Dr.
Orhan Kural ile “Yaşanabilir bir çevre için el ele”,
Ümraniye Belediyesi, Türkiye Yeşilay Cemiyeti
ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube
işbirliğiyle düzenlenen ve aileleri madde bağımlılığı konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan
“Benim Çocuğum Yapmaz Deme!” projesi, çocuk
psikolojisi ve değerler eğitimi ve yasal mevzuları
kapsayan çeşitli konularda 39 adet seminer verilmiş olup, bu seminerlerden toplam 2.509 kişi
faydalanmıştır.

Yaşanabilir Bir Çevre İçin El Ele-Orhan Kural

2014 yılında Türk sanat müziğinden tasavvuf müziğine, popüler müzikten enstrümantal dinletiye
farklı müzik türlerinde konserler icra edildi. Ahmet Özhan, Zekai Tunca, Göksel Baktagir, Bekir
Ünlüataer, Yansımalar müzik topluluğu gibi müzik gruplarının ve sanatçılarının konuk olduğu 15
konsere 1.705 kişi katılmıştır.
2014 yılı içerisinde Erdem Özgen, Yavuz Değirmenci, Amir Ateş, Grup Genç gibi ünlü sanatçıların ve grupların konuk olduğu 17 açık hava konserine 8.500 kişi katılmıştır.

13.11.2014 Mustafa Demirci Konseri

Bekir Ünlüataer Konseri

2014 yılında
sağlık, kişisel
gelişim, madde
bağımlılığı,
yasal haklar gibi
çeşitli konularda
seminerler
düzenlenmiştir.
2014 yılında 17’si
açık hava olmak
üzere 32 adet
konser etkinliğine
10.205 kişi iştirak
etmiştir.
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FAALİYET RAPORU 2014

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

2014 yılı içerisinde 4-12 yaş aralığına özel bir
konseptle hazırlanan çocuk tiyatro oyunları, 5 farklı
kültür merkezinde 160 defa sahnelenmek suretiyle
32.916 kişiye ulaşmıştır.
Anma Programı

Kutlu Doğum Özel Programı

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2014 yılı içerisinde;
Kutlu Doğum
Haftası, Sarıkamış
Şehitlerini Anma
Programı ve
Ahmet Kabaklı
Anma Programları
gerçekleştirildi.
Programlara 2.345
kişi katılmıştır.

Kutlu Doğum
Haftasında
Ümraniye Belediyesi
ile Ümraniye
Müftülüğü’nün
birlikte düzenlemiş
oldukları “Din
ve Samimiyet”
temalı program
gerçekleştirildi.
1914-15 yıllarında
yapılan OsmanlıRus Savaşında
şehit düşen
askerlerimiz
için 100. Yılında
Sarıkamış
Şehitleri’ni
Anma programı
düzenlenmiştir.
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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 yad edildi. Anma Programları
nesiller arası köprülerin kurulması yoluyla; genç
nesillerin iyi yetişmeleri, geleceğe güvenle bakabilmeleri, ülkemizin sahip olduğu değerlere
sahip çıkarak, yeni değerlerin ortaya çıkmasını
sağlama konusunda bir köprü görevi görmektedir. Bu anlamda 2014 yılı içerisinde; Kutlu Doğum
haftası, Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı ve
Ahmet Kabaklı Anma Programları gerçekleştirildi. Programlara 2.345 kişi katılmıştır.

Kutlu Doğum Haftasında Ümraniye Belediyesi
ile Ümraniye Müftülüğü’nün birlikte düzenlemiş
oldukları “Din ve Samimiyet” temalı program
gerçekleştirildi. Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayında gerçekleştirilen programda Çanakkale
İl Müftüsü İbrahim Öcüt konferans verdi. Öcüt,
konferansa Hz. Peygamber’in samimiyetinden ve
örnek yaşantısından bahsetti. Programda ayrıca,
kasideler okundu ve Grup Dilvenaz Tasavvuf dinletisi gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Anma Programı

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ümraniye Belediyesi, düzenlediği bir programla
vefatının 3.yılında eski başbakanlarımızdan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı andı. Medine
Camii’nde gerçekleştirilen programda merhum
Necmettin Erbakan için güzide hafızlar, Ahmet
Uzunoğlu, Hasan Lütfi Ramazanoğlu, İdris Öztürk, Mahmut Tuhi, İshak Danış, A. Bilal Erdem,
Osman Osmanoğlu ve Rıza Günay eşliğinde Kuran-ı Kerim ziyafeti ve Mevlid-i Şerif okundu.

18.04.2014 Kutlu Doğum Haftası Programı

Ahmet Kabaklı’yı Anma Programı
Ümraniye Belediyesi, Türk basını ve edebiyatının
değerli kalemlerinden Ahmet Kabaklı’yı, vefatının 13. yılında düzenlediği bir programla andı.
Programa Ayla Ağabeğüm ve Kültür Üniversitesi
öğretim görevlisi İsa Kocakaplan konuşmacı olarak katıldı.

Yazarlık Atölyesi

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Sarıkamış Programı

22.01.2014 - 100. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı

Sinema

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

100. Yılında Sarıkamış Şehitlerini
Anma Programı
Ümraniye Belediyesi, Kars’ın
Sarıkamış İlçesi’ndeki Allahuekber Dağları’nda, 1914-15
yıllarında yapılan Osmanlı-Rus Savaşında şehit düşen
askerler için 100. Yılında Sarıkamış Şehitleri’ni
Anma programı düzenledi. Ümraniye Belediyesi
Nikah Sarayında düzenlenen programa çok sayıda vatandaş iştirak etti. Program kapsamında Sarıkamış şehitlerini konu alan filmin gösterisi yapıldı. Ayrıca 6 dilden türküler ve ilahiler okundu.

Tiyatro Programı

2013 yılında başlayan ve 2014 yılında sona eren
Ümraniye Belediyesi Yazarlık atölyesi dersleri
Cahit Zarifoğlu Kültür Merkezinde verildi. Sadık
Yalsızuçanlar eğitmenliğinde gerçekleştirilen
atölyede, yazacak hayalleri, düşünceleri, anıları
olan yazar adaylarına, nasıl yazmaları gerektiği
konusunda kılavuzluk edilmiştir. Yazarlık atölyesine 40 kişi katılım göstermiştir.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı Anma Programı-28.02.2014

Tiyatro

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Tiyatro oyunları, çocukların zihinsel, duygusal
ve toplumsal gelişiminde önemli bir işlevi yerine getiren eğitim ve sanat faaliyetidir. Eğitici ve
öğretici tiyatro oyunları, toplumun geleneklerini,
görenekleri ve değerlerini eğlenceli bir şekilde
anlatarak, çocuklara yaşadıkları dünyayı daha
iyi algılayabilecekleri ve öğrenebilecekleri eleştirel bir bakış açısı sunma konusunda büyük bir
öneme sahiptir. 2014 yılı içerisinde 4-12 yaş aralığına özel bir konseptle hazırlanan çocuk tiyatro
oyunları 5 farklı kültür merkezinde sahnelendi.
Yıl boyunca süren hafta sonu tiyatro etkinliklerinin 160 defa sahnelenmesi suretiyle 32.916 kişiye
ulaşmıştır.

Tiyatro Programı

Ümraniye Belediyesinin
uzun zamandır
devam
eden
ve ilgiyle takip
edilen önemli
etkinliklerinden biri de sinema gösterim hizmetidir. Sinema filmleri yıl boyunca vizyonla aynı anda kültür merkezlerinde
gösterime girmiştir.

Ümraniye
Belediyesi,
düzenlediği bir
programla vefatının
3. yılında eski
başbakanlarımızdan
merhum Prof. Dr.
Necmettin Erbakan’ı
andı.

28.639
kişi

2014 yılında
popüler yerli
ve yabancı
filmler 380 defa
gösterilmiş
ve 28.639 kişi
tarafından
izlenmiştir.
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Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

2014 yılında gerçekleştirilen Ramazan
programında, 107 adet etkinliğe toplam 55.000
vatandaşımız katılım göstermiştir.
Sergi

Yarıyıl Özel Programı

2014 yılı içerisinde, Ümraniye Belediyesi geleneksel resim yarışması sergisi, Sarıkamış sergisi, Çanakkale sergisi gibi farklı konu ve konseptlerden oluşan 3 sergi gerçekleştirilmiştir.
Sergiler 1.300 kişi tarafından gezilmiştir.

Yarıyıl tatiline giren öğrencilere yönelik karne
hediyesi olarak tasarlanan program kukla gösterisi, çocuk tiyatrosu gösterimleri, animasyon
film gösterimleri ve aile eğitim seminerlerinden
oluşmaktadır. Program, yarıyıl tatiline giren öğrencilerin zamanlarını daha verimli değerlendirmeleri ve eğitim öğretime kaldıkları yerden
eğlenceli bir şekilde devam etmelerine olanak
sağlamaktadır.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Okur-Yazar Buluşmaları

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2014 yılında
gerçekleştirilen
farklı konu ve
konseptlerden
oluşan sergiler
1.300 kişi
tarafından
gezilmiştir.
Yazarların
okurlarla buluştuğu
Okur Yazar
programı 4.885
kişinin katılımıyla
gerçekleştirilmiştir.
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Okur Yazar buluşmaları Ümraniye Belediyesi ve
Ümraniye İlçe Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa ve
okullarda düzenlenen bir söyleşi programıdır.
Önemli eserlere imza atmış ve halkın beğeniyle
takip ettiği yazarların, Milli Eğitim öğrencileri ile
buluşturulması yoluyla gerçekleştirilen program
ile öğrencilerin, yazarların bilgi birikimlerinden,
hayat ve eğitim tecrübelerinden yararlanmaları
amaçlanmıştır.
2014 yılında Kubilay Aktaş, Faruk Öndağ, Dursun
Ali Taşçı, Ayla Ağabegüm gibi farklı yazarlar ile
gerçekleştirilen 34 program ile 4.885 öğrenciye
ulaşılmıştır.

Okur Yazar Programları

Söz konusu program Ümraniye Kültür ve Sanat
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 her gün 11:00’ de başlayan programlar; tiyatro etkinliği, sinema gösterimi ve seminer
ile akşam 17:00’ye kadar devam etmiştir.
2014 yılında 3.sü düzenlenen, her kesimden öğrenciye ulaşma amacı taşıyan ve tamamen ücretsiz olan etkinliğe iki haftalık sürede 19.072 öğrenci katılım göstermiştir.

RAMAZAN
ETKİNLİKLERİ

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ
Etkinlikler
Açık hava dinletisi

Ümraniye
Belediyesi
olarak 2004 yılından bu
yana gerçekleştirdiğimiz
Ramazan Etkinlikleri ile
Ramazan ayının anlam ve
önemini anlatan; birlik,
beraberlik ve dayanışma gibi olguları, kültür ve
sanat etkinliklerine işleyerek, bütün Ümraniyeli
vatandaşlarımızla Mübarek Ramazan ayının ruhunu bir bütün olarak solumaya çalışıyoruz.

Etkinlik
sayısı

Katılımcı
sayısı

17

8.500

Çocuk sineması

26

13.000

Çocuk tiyatrosu

26

13.000

Özel program

2

2.500

Söyleşi

4

2.000

Şiir dinletisi

4

2.000

Kur’an tilaveti

28

14.000

TOPLAM

Sahur ve Temcid Programı

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Kadir Gecesi Programı

2014 yılında 11. yılına giren Ümraniye Belediyesi Ramazan etkinlikleri Ümraniye Meydanda
gerçekleştirildi. Ramazan ayı boyunca her gün
Kuran-ı Kerim tilavetinden, hikmetli sohbetlere,
konserden söyleşiye, çocuklara özel tiyatro ve
kukla gösterimlerinden sinemaya kadar çeşitli
etkinliklerden oluşan zengin bir program hazırlandı. Bu etkinliklerde Ömer Döngeloğlu, Ahmet
Özhan, Sami Özer, Amir Ateş, Musatafa Demirci,
Mehmet Emin Ay, Mehmet Talu gibi çok sayıda
kıymetli sanatçı ve ilim adamı eserlerini ve birikimini Ümraniyelilerle paylaştı. Ayrıca hemşeri
derneklerinin Ümraniye Meydanda kurduğu
stantlarda kendi kültürlerini, kültürel ürünleri
tanıtmalarına ve hemşeri olarak bir araya gelmelerine yardımcı olduk. Ramazan etkinliklerine
55.000 vatandaşımız iştirak etmiştir.

Ramazan Etkinlikleri

Osmanlı dönemine dayanan ve unutulmaya yüz
tutmuş Ramazanlara mahsus bir uygulama olan,
“Temcid” Ümraniye Belediyesi tarafından Ramazan-ı Şerifin ilk sahurunda belediye bahçesinde
yeniden hayat buldu. Etkinlikte kurulan sofralarda iki bin kişilik sahur yemeği ve temcid pilavı
ikram edildi. Sahur etkinliğinde tasavvuf müziği
dinletisi, lazer gösterisi ve çocuklar için de meddah gösterisi düzenlendi. Programda sahneye
çıkan Sufi Meydan Grubu, Ramazan Ayının ilk
sahuruyla birlikte katılımcılara “Temcid” ruhunu
yaşattı. Daha sonra sabah ezanının okunmasının
akabinde İmam-i Azam ve İlim Sarayı Camilerinden Temcid-i Şerif okundu.

27.06.2014 Ümraniye Belediyesi Bahçesinde Sahur

Ramazan ayının
ilk sahuruyla
birlikte
gerçekleştirilen
Sahur ve Temcid
programında
tasavvuf müziği
dinletisi, lazer
gösterisi ve
çocuklar için
meddah gösterisi
düzenlendi.
Ramazan ayı
boyunca her
gün çeşitli
etkinliklerden
oluşan zengin
bir program
hazırlandı.
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Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Ümraniye Belediyesi, 2014-15 Kültür-Sanat
sezonunu, Türk sanat ve tasavvuf müziğinin
önemli isimlerinden Ahmet Özhan konseriyle açtı.
ÖZEL PROJELER
Muharrem Ayı Özel Programı

Dünya Kadınlar Günü
Özel Programı

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ümraniye Belediyesi Muharrem ayında gerçekleştirdiği program ile Muharrem Ayının anlam
ve önemine vurgu yaptı. Programda ünlü kanun üstadı Göksel Baktagir ve Gönül Teli grubu,
tasavvuf müziğinin birbirinden güzel eserlerini
icra etti. Prof.Dr. Necmettin Nursaçan, Muharrem ayının anlam ve önemini, Muharrem ayında
meydana gelen önemli olayları anlattı. Programda ayrıca aşure dağıtımı yapıldı.

Ümraniye Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel bir program düzenledi. Programda
Anadolu kadınının sözlü tarihine ışık tutan ve bu
alandaki araştırmaları kitaplaşan yazar Gülenay
Pınarbaşı, Kadınlar Günü’nde Anadolu kadınını
ve bu kadın profillerini anlattı. Programda ayrıca
Nazende konseri gerçekleşti.

Miraç Kandili Özel Programı

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Miraç Kandili münasebetiyle Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye İlçe Müftülüğü ortaklaşa bir
program düzenledi. Ümraniye Medine Camii’nde
gerçekleştirilen “Miraç Kandili Özel Programı”nda Kuran-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif, İlahiler,
Kasideler ve dualar okundu. 13 Mayıs tarihinde
Soma’da meydana gelen ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciada, hayatlarını kaybeden
madenciler için dualar edildi.

08.03.2014 Kadınlar Günü Programı
Muharrem ayında
gerçekleştirilen
Ümraniye Belediyesi
programda ünlü
2014-15 Kültür-Sanat Sezonu
kanun üstadı
Açılış Programı
Göksel Baktagir Muharrem Ayı Özel Programı
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ümraniye Belediyesi, 2014-15 Kültür-Sanat sezove Gönül Teli Şeb-i Arus Özel Programı
nunu, Türk sanat ve tasavvuf müziğinin önemli
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
grubu, tasavvuf
isimlerinden Ahmet Özhan konseriyle açtı. AtaÜmraniye Belediyesi tarafından Hz.Mevlana’nın
kent Kültür Merkezi’nde düzenlenen program
müziğinin 741. Vuslat Yıldönümüne özel ‘Şeb-i Arus’ progyoğun bir katılım ile gerçekleştirildi. Programbirbirinden güzel ramı gerçekleştirildi. İ.B.B Atakent Kültür Merda 2014-15 yılında gerçekleştirilmesi planlanan
kezinde gerçekleştirilen Mevlana Celaleddin-i
sinemadan tiyatroya, şiir dinletilerinden koneserlerini icra etti. Rumi’nin vuslat gecesi olan Şeb-i Arus programı,

Ümraniye
Belediyesi
tarafından
Hz.Mevlana’nın
741. Vuslat
Yıldönümüne
özel ‘Şeb-i
Arus’ programı
gerçekleştirildi.
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Mehmet Fatih Çıtlak’ın sunumu ve İSBEK Mevlana Sufi Ayinler Topluluğu Sema Ayini ile gerçekleşti.

serlere, panellerden sempozyuma kadar birçok
alandaki etkinliklerin tanıtımı yapılarak Ümraniyelilerin beğenisine sunuldu.

Miraç Kandili Özel Programı

Arapça Dilini Seviyorum Projesi

Ahmet Özhan Konseri

Kültürel ve sanatsal içerikli yarışmalar, toplum
olarak edinilen kültürel birikime, yeni yetenekleri ve eserleri katarak yardımcı olur. Yarışmalar daha geniş bir bakış açısı ve sanat anlayışı
oluşturmak, yeni renklerle ve değerlerle tanışıp
onlarla bütünleşmek, kültürel ve sanatsal mirasa sahip çıkarak ona çağdaş ve güncel bir boyut kazandırmak gibi oldukça önemli görevler
üstlenmektedir. Ümraniye Belediyesi olarak yarışmaların bu fonksiyonlarının bilincinde olup,
yarışmalara gerekli önemi vermeye gayret ediyoruz. Bu minvalde geleneksel hale gelen ve 2014
yılında 10.su 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.
Ümraniye Belediyesi Geleneksel Resim Hikâye ve
Şiir yarışmaları 10 yıllık geçmişiyle sanat ve edebiyat çevreleri içerisinde önemli bir yer edinerek
bir marka haline gelmiştir. Başvuruların internet
üzerinden yapıldığı Hikaye ve Şiir yarışmalarına
gerek yurt içinden gerekse yurt dışından binlerce kişinin katılması, yarışmalarımızın uluslar
arası platformlarda da önemli bir yer edindiğinin
göstergesi. edebiyatseverlerin kendilerini, eserlerini, duygu ve düşüncelerini resim, şiir ve hikâye yoluyla rahatlıkla ifade edebildikleri yarışmalar alanında uzman bir akademisyen kadrosunun
jüriliğinde gerçekleştirilmektedir.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

18.12.2014 Şebi Aruz Programı

YARIŞMALAR

İstanbul Gençlik Kültür Sanat Spor ve MEB İzcilik
Kulübü Derneği ve Ümraniye Belediyesi işbirliği
ile ‘Arapça Dilini Seviyorum’ adlı proje gerçekleştirildi. Öğretmen ve öğrencilere Arapçayı sevdirmek, konuşma ve anlama becerisini becerisini
geliştirmek amacı ile gerçekleştirilen program
kapsamında 30 öğrenci Tunus, Ürdün ve Suudi
Arabistan’da; 13 Haziran – 13 Temmuz 2014 ve
1-30 Ağustos 2014 tarihleri arasında eğitim görmüşlerdir.

Yarışmaların sonunda Ümraniye Belediyesi Yeni
Hizmet Binası Sergi Salonunda düzenlenen, dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen resimlerden oluşan serginin de yer aldığı bir törenle, yarışmalarda dereceye giren yarışmacılara
ödülleri takdim edildi. Ödül töreninde sahne alan
Ahmet Turan Şan savaş türkülerinden derlenmiş
bir repertuar sundu.

10. Geleneksel Hikaye, Şiir ve Resim Yarışması Ödül Töreni

Yarışmaların
sonunda
dereceye giren
ve sergilenmeye
değer görülen
resimlerden
oluşan serginin
de yer aldığı
bir törende,
dereceye giren
yarışmacılara
ödülleri takdim
edildi.

Ümraniye
Belediyesi
Geleneksel Resim
Hikâye ve Şiir
yarışmaları 10
yıllık geçmişiyle
sanat ve edebiyat
çevreleri
içerisinde önemli
bir yer edinerek
bir marka haline
gelmiştir.
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TOPLUMSAL GELİŞİM

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

10.Geleneksel Hikâye, Şiir ve Resim Yarışması’nın
sonunda ödül alan eserlerin yer aldığı “Tenha Bir
Ucunda Gecenin”, “Demirden Ufuk” ve “Tarihçe-i
Aşk” adlı kitaplar ile 10. Resim Kataloğu yayımlandı.
10. Geleneksel Hikâye Yarışması

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

10. Geleneksel Şiir Yarışması

10.Geleneksel Resim Yarışması Sergisi

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Hikâyeciliğin yaygınlaşarak
yaşatılması ve yeni yazarların
edebiyat dünyasına kazandırılması gibi hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen 10.
Geleneksel Hikâye yarışmasının konusu “Serbest” olarak
belirlendi. Türkiye’den ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen
eserlerin yarıştığı yarışmanın sonunda ödül alan
eserlerin yer aldığı “Tenha Bir Ucunda Gecenin”
ve “Demirden Ufuk” adlı kitaplar yayımlandı ve
ilgililerin beğenilerine sunuldu. 10. Geleneksel
Hikâye Yarışmasında 1.572 eser yarışmıştır.

SOSYAL FAALİYETLER
Öğrencilerimizle Şehrimizi
Tanıyoruz

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Bu kapsamda 2014 yılı içerisinde toplam 198 araç
Ümraniye Belediyesi’nin bu yıl
ile 5.940 öğrenci, Topkapı Sarayı, Miniatürk,
10. kez düzenlediği diğer bir
Beylerbeyi Sarayı, Ayasofya, Panaroma 1453 gibi
yarışma ise ‘Geleneksel Şiir
İstanbul’un önemli tarihi, kültürel mekânlarını
Yarışması’. Konusu “100. Yılına
keşfetme fırsatı buldu.
Girerken Çanakkale Destanı”
olan şiir yarışmasına ülkemiÇanakkale Gezileri
zin yanı sıra Asya, Avrupa gibi
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
dünyanın farklı kıtalarından
2005 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz gezikatılım gerçekleşmiştir. Şiire
lerle binlerce vatandaşımızın Çanakkale Zaferidair satırları olan, duygu düşüncelerini mısralanin ruhunu, savaşın geçtiği yerlerde teneffüs etra döken şair adaylarının kendilerini ifade etmemelerini sağladık. Geziler sırasında belediyemiz
sine olanak sağlayan 10. Geleneksel Şiir Yarışmatarafından yaptırılan “Çanakkale Geçilmez” adlı
sına 1.336 eser katılmıştır. Yarışmaların sonunda
çizgi filmi vatandaşlarımıza izlettirilerek Çanakdereceye giren şiirlerin yer aldığı “Tarihçe-i Aşk”
kale destanı hakkında önemli bilgiler verildi. 2014
adlı şiir kitabı yayımlandı.
yılında Çanakkale gezilerine 88 araç ile 4.215 kişi
katılmıştır.
10. Geleneksel Resim Yarışması

10. Geleneksel
Hikaye
Yarışmasına 1.572
eser, 10. Geleneksel
Şiir Yarışmasına
1.336 eser, 10.
Geleneksel Resim
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Yarışmasına ise
Yarışmalarımızın diğer önemli bir dalı ise Geleneksel Resim
214 eser katılmıştır.
Yarışmamız. 10. Resim yarış2014 yılı içerisinde
toplam 198 araç
ile 5.940 öğrenci,
İstanbul’un önemli
tarihi, kültürel
mekânlarını
keşfetme fırsatı
buldu.

Kütüphane
Müdürlüğü

masının konusu şiir yarışmasında olduğu gibi “100. Yılına
Girerken Çanakkale Destanı”
olarak belirlendi. 1. Dünya Savaşı dâhilinde vuku bulmuş
olup milletimiz için çok önemÇanakkale Gezisi-Seyit Onbaşı
li bir uyanış anlamı ifade eden ve aynı zamanda
Kurtuluş mücadelesinin de dibacesi olma özelliğini taşıyan Çanakkale Zaferi’ne kuvvetli bir vurİstanbul İçi Kültürel Geziler
gu yapmanın amaçlandığı yarışmaya, 214 adet
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
eser katılmıştır. Yarışmanın sonunda dereceye
2014 Yılında İstanbul’un farklı mekânlarına 90
giren eserlerin yer aldığı 10. Resim kataloğu yaaraç ile 2.430 vatandaşımız gezi amacıyla götüyımlanarak, bu zengin çalışmanın sanat çevrelerülmüştür.
rine ulaşması sağlandı.

MESLEK EDİNDİRME KURSLARI

Mesleki Eğitimler •
Atölye sınıfları •
Sergiler •

KİŞİSEL GELİŞİM KURSLARI
Müzik Kursları •
İngilizce Kursları •
Tiyatro Kursları •
Autocad Kursu •

SANATKARLAR ÇARŞISI
BİLGİ EVİ FAALİYETLERİ

Kütüphane / İnternet Hizmeti •
Hicrî Yılbaşı •
Kutlu Doğum Haftası •
İstiklâl Marşı Güzel Okuma Yarışması •
Çevre Koruma Haftası •
Bilge Çocuk İftarı •
El Sanatları Faaliyetleri •
Bilge Çocuk Yaz Okulu •
Anma Programları •
Kulüpler •
Eğitim Çalışmaları •
Gezi Programları •

TRAFİK EĞİTİM PARKI

FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPO

AALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYE
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