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Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü
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, refah düzeyi yükselen bir şehirde sağlam ve sağlıklı bir toplumsal yapının
oluşması açısından oldukça önemlidir.
Sosyal ve toplumsal hayattan kişisel gelişime, insan ilişkilerinden sportif 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 yetiştirmeyi ve Ümraniye’nin
imajını hem ulusal hem de uluslararası platformlarda tanınır hale
getirmeyi bir görev olarak görüyor ve programlarımızı bu amaç
doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. 2013 yılı boyunca bu bilinç
doğrultusunda sanat, edebiyat, bilim, tarih, politika, psikoloji gibi
farklı bilim-sanat alanlarından oluşan çeşitli programlara imza
atarak, sosyal belediyecilik konusunda önemli işler gerçekleştirdik. Bu programlara sempozyum, konferans, söyleşi, sinema,
tiyatro, anma programları, konser gibi geniş bir yelpazede tutarak hemşehrilerimizedeğişik türde etkinliklere katılma imkanı
sağladık.

Bir yılda 739 adet kültürel etkinlik
gerçekleştirilmiştir.

Şiir Dinletisi

Söyleşi

2013 yılında Kahraman Tazeoğlu, Dursun Ali Erzincanlı ve Serdar
Tuncer’in katılımıyla gerçekleştirilen 4 adet şiir dinletisine 1.700
kişi iştirak etti.

2013 yılı içersinde Sibel Eraslan, Ayla Ağabegüm, Binnur Feyizli,
Osman Özsoy, Kemal Belgin, Ahmet Güvener, Fadime Özkan gibi
ünlü isimler söyleşi programlarına konuk oldu. Ülke gündeminden siyasete, toplumsal konulardan spora kadar çeşitli konularda konuşmaların yapıldığı 10 adet söyleşi programlarına 1430 kişi
iştirak etti.

Konferans
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 oluşturmaya çalıştık. 2013 yılında bu hedefler doğrultusunda İlber Ortaylı,
Engin Noyan, Talha Uğurluel, Ömer Tuğrul İnançer gibi alanında
uzman bilim-sanat insanlarını konferanslarımızda ağırladık. 2013
döneminde 76 konferansa ev sahipliği yaptık. Edebiyattan psikolojiye, mimariden tasavvufa, felsefeye kadar uzanan konferans programlarımıza 2013 yılı içinde 11.095 kişi iştirak etti.

» Kahraman Tazeoğlu - 13.02.2013
» Osman Özsoy-Ahmet Kekeç-13.11.2013

» Serdar Tuncer -13.03.2013

ETKİNLİKLER

2012

2013

1.

Konferans

91

76

2.

Şiir dinletisi

3

4

3.

Söyleşi programı

15

10

4.

Konser (salon)

18

18

5.

Konser (açık hava)

22

27

6.

Anma gecesi

6

5

7.

Film gösterim (yetişkin)

105

45

8.

Film gösterim (çocuk)

247

326

9.

Tiyatro oyunu sahneleme
(yetişkin)

15

2

10.

Tiyatro oyunu sahneleme
(çocuk)

96

129

11.

Sergi

5

12

12. Seminer

-

29

13. Okur yazar buluşması

-

30

14. Kur’an-ı Kerim Programı

-

26

623

739

TOPLAM

Seminer
» İlber Ortaylı-30.05.2013

Düzenlenen 76 adet konferans
programına 11.095 kişi
katılmıştır.

» Ahmet Maranki -20.11.2013
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2013 yılında sağlık, kişisel gelişim, madde bağımlılığı gibi çeşitli
konularda seminerler düzenlendi. Ayrıca 2013 yılında ilk ve ortaöğrenim öğrencilerine yönelik Prof. Dr. Orhan Kural ile “Yaşanabilir Bir Dünya İçin Elele” adlı seri seminerler düzenlendi.
Yıl boyunca 15 farklı okulda gerçekleştirilen seminerlerde temiz,
sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevreye sahip olabilmek için yapılması gerekenler doğrultusunda bir bilinç oluşturuldu.

Yıl boyunca düzenlenen 29
seminere 2.968 kişi katılmıştır.

» Orhan Kural Seminer-17.01.2013

» Sibel Eraslan, Ayla Ağabegüm, Binnur Feyizli ile Söyleşi-11.11.2013

Konser
2013 yılında Türk sanat müziğinden Tasavvuf müziğine, popüler
müzikten ilahi dinletisine kadar farklı müzik türlerinden konserleri ile müzikseverler ile buluştuk. Zekai Tunca, Göksel Baktagir,
Mine Geçili, Yansımalar müzik topluluğu gibi müzik grupları ve
sanatçılarının konuk olduğu 18 konsere toplam 2.600 kişi iştirak
etti.
Ayrıca 2013 yılı içerisinde düzenlenen Ahmet Özhan, Grup 84,
Fasl-ı İstanbul, Amir Ateş, Minik Dualar gibi ünlü sanatçıların ve
grupların konuk olduğu 27 açık hava konserine 13.800 kişi iştirak
etti.

» Aylin Şengün Taşçı Konseri - 12.04.2013
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Zekai Tunca, Göksel Baktagir,
Mine Geçili, Yansımalar müzik
topluluğu gibi müzik grupları ve
sanatçılarının konuk olduğu 18
konsere 2.600 kişi katılmıştır.

2013 yılı içerisinde; Ahmet
Tevfik İleri, Prof Dr. Necmettin
Erbakan, Celalettin Ökten,
Ramazan Dikmen’i anma ve
Kutlu Doğum programları
düzenlenmiştir.Anma
programlarına 3.060 kişi
katılmıştır.

Yazarlık Atölyesi
Ümraniye Belediyesi Yazarlık atölyesi 2013 yılının Kasım ayında
Cahid Zarifoğlu Kültür ve Eğitim Merkezinde start aldı. Sadık
Yalsızuçanlar eğitmenliğinde gerçekleştirilen Atölyede, yazacak
hayalleri, düşünceleri, anıları olan yazar adaylarına, nasıl yazmaları gerektiği konusunda kılavuzluk edildi. Yazarlık atölyesinde 30 kişi iştirak etti.

» Yetişkin Tiyatrosu

Sinema
Uzun zamandır devam eden etkinliklerimizden biri de sinema
gösterimleridir. Ümraniye’nin farklı noktalarında bulunan ve
kültür, sanat, eğitim gibi birçok alandan etkinliğin uygulandığı kültür merkezlerimizde gösterimi yapılan yetişkin ve çocuk
filmleri dolayısıyla kültür merkezlerimiz sinemaseverlerin uğrak
mekânı haline gelmiştir. Vizyonla aynı anda kültür merkezlerimizde de gösterimi yapılan “Çanakkale 1915”, “Fetih 1453”, “Evim
Sensin”, “Paris’te Çılgın Macera “Cesur”, “Efsane 5’li” gibi popüler yerli ve yabancı filmin 371 defa gösterimine toplam 27.987
kişi iştirak etti.

» Grup 84 Konseri - 14.02.2013

Anma Programları
Tarihsel süreç içerisinde toplumsal, siyasal, kültürel alanlardaki
düşünceleri, fikirleri ve eylemleri ile sosyal gelişimin ve ilerlemenin
kilometre taşlarını oluşturan ve toplumsal hayata yön veren önemli
şahsiyetleri ve günleri Özel Anma Programları ile yad ettik.
Bu programlar 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
2013 yılı içerisinde; Ahmet Tevfik İleri, Prof Dr. Necmettin Erbakan,
Celalettin Ökten, Ramazan Dikmen gibi kişileri ve Kutlu Doğum Haftasını; Milletvekilleri, Belediye Başkanları, parti yöneticileri ve ilçe
yöneticilerinin hazır bulunduğu programlarla andık. Anma programlarına 3.060 kişi katılmıştır.

» Tevfik İleri Anma Programı
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» Yazarlık Atölyesi-14.12.2013

Sergi
2013 yılı içerisinde İslam Sanatından Peygamber Sevgisi ve Hilyeler Sergisi, Engelliler Haftası Sergisi, Klasik Türk Sanatları
Hat-Minyatür Sergisi, kültürlerarası hoşgörü temalı fotoğraf
sergisi, Ümraniye Belediyesi geleneksel resim yarışması sergisi
gibi farklı konu ve konseptlerden oluşan 12 sergi gerçekleştirildi.
Bu sergiler 5.020 kişi tarafından ziyaret edildi.

» Celalettin Öktani Anma Programı

Tiyatro
Tiyatro oyunları, çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişiminde önemli bir işlevi yerine getiren eğitim ve sanat faaliyetidir. Özellikle eğitici ve öğretici tiyatro oyunlarını seçip halkımızla
buluşturarak; ile toplumun geleneklerini, görenekleri ve değerlerini eğlenceli bir şekilde anlatıp, çocuklara yaşadıkları dünyayı
daha iyi algılayabilecekleri ve öğrenebilecekleri eleştirel bir bakış
açısı oluşturmaya gayret ettik. Bu amaçlar doğrultusunda 2013
yılı içerisinde 4-12 yaş aralığı için özel bir konseptle hazırlanan
çocuk tiyatro oyunları 4 farklı kültür merkezinde sahnelendi. Yıl
içerisinde 131 tiyatro oyunu ile 31.273 kişiye ulaşıldı.

» Çocuk Tiyatrosu

» Fetih 1453

» Evim Sensin
» İslam Sanatında Peygamber Sevgisi ve Hilyeler

Çanakkale 1915”, “Fetih 1453”,
“Evim Sensin”, “Paris’te Çılgın
Macera “Cesur”, “Efsane 5’li”
gibi popüler yerli ve yabancı
filmler 371 defa gösterilmiş
ve 27.987 kişi tarafından
izlenmiştir.
» Sergi Salonu
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Okuryazar Buluşmaları
Okur Yazar buluşmaları Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen bir söyleşi
programıdır. Önemli eserlere imza atmış ve halkın beğeniyle takip ettiği yazarların ilçemiz sınırları içerisinde eğitim veren lise
öğrencileri ile buluşturulması yoluyla gerçekleştirilen program
ile öğrencilerin, yazarların bilgi birikimlerinden, hayat ve eğitim
tecrübelerinden yararlanmaları amaçlanmıştır.
2013 yılında Yavuz Bülent Bakiler, Mehmet Niyazi, Vehbi Vakkasoğlu gibi 7 farklı yazar ile gerçekleştirilen 30 programa 4.100
öğrenci katılmıştır.

YEREL YÖNETİMLER
FESTİVALİ
Bu yıl 9.sunu düzenlediğimiz “Yerel Yönetimler Festivali” coşkulu bir şekilde kutlandı. Belediye hizmetlerinin vatandaşla
paylaşılması, yönetici ile yerel-halk kaynaşmasının amaçlandığı
3 günlük festivalde, Ümraniye Belediyesi’nin yıl içindeki faaliyetleri hakkında vatandaşlara bilgi verildi.
5-6-7 Nisan tarihlerinde Ümraniye Meydan’da çeşitli etkinliklerle kutlanan yerel yönetimler festivali, 3 gün boyunca farklı
sahne ve alan etkinlikleriyle doluydu. Festivalde “Volkan Abi ile
Kukla Arkadaşları”, “İbiş Görgü Kurallarını Öğreniyor”, “Anadolu
Çocuk Müzikali” gibi 5 farklı çocuk tiyatro oyunu sergilendi. Ayrıca ünlü Şiir Yorumcusu Kahraman Tazeoğlu ile şiir dinletisi yapılan programda; Orhan Hakalmaz ile Türk Halk Müziği Konseri
ve Dünyaca ünlü kanun virtüözü Göksel Baktagir yönetimindeki
müzik topluluğu konseri ile Ümraniyelilere müzik ziyafeti verildi. Müdürlüklerin kendi faaliyetlerini anlattığı standlarda çeşitli
hediyelerin dağıtıldığı festival süresince İngilizce-Türkçe “Ömer
Seyfettin Hikayeleri” adlı kitap ve Belediyemiz prodüksiyonu
olan Tarihe Sığmayan Destan “Çanakkale Geçilmez” adlı çizgi filminin kopyaları dağıtıldı.

» Faruk Öndağ ile Okur Yazar Buluşmaları-28.02.2013

Yarıyıl Özel Programı
İlki 2012 yılında gerçekleştirilen yarıyıl özel programının ikincisi 2013 yılında gerçekleştirildi. Yarıyıl tatiline giren öğrencilere yönelik karne hediyesi olarak tasarlanan programda kukla
gösterisi, geleneksel Türk tiyatrosu, Tiyatro ve Animasyon film
gösterimleri yer almaktadır. Program, Yarıyıl tatiline giren öğrencilerin zamanlarını daha verimli değerlendirmeleri ve eğitim
öğretime kaldıkları yerden eğlenceli bir şekilde devam etmelerine olanak sağlamıştır.

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ

» 7 Bölge 7 Çocuk- 07.04.2013

Söz konusu program Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi, Cemil
Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi ve Necmettin Erbakan
Kültür, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmet Merkezi olmak üzere
Ümraniye’nin üç merkezi noktasında bulunan kültür merkezlerimizde gerçekleştirilmiştir. Yarıyıl tatil süresince hafta içi her
gün tiyatro etkinliği ile başlayan program ard arda 2 animasyon
filmle devam etmiştir.

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.
UNESCO tarafından 2013 yılının Piri Reis yılı ilan edilmesi hasebiyle 10. yılına giren Ümraniye Belediyesi Ramazan etkinlikleri
Ümraniye Meydanda kurulan dev bir gemi maketinin içinde içinde 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 Döngeloğ¬lu, Cemil Tokpınar, Ahmet Özhan, Sami
Özer, Ertuğrul Erkişi, Âmir Ateş, Mustafa Demirci gibi çok sayıda kıymetli sanatçı ve hoca eserlerini ve birikimini Ümraniyelilerle paylaştı. Ayrıca hemşeri derneklerinin Ümraniye Meydanda kurduğu stantlarda kendi kültürlerini ve yöresel ürünlerini
tanıtmalarına ve hemşeri olarak bir araya gelmelerine yardımcı
olduk. Ramazan etkinliklerine 45.600 vatandaşımız iştirak etti.

Ramazan ayında düzenlenen
etkinliklerimize bu yıl toplam
45.600 vatandaşımız katılmıştır.

Her kesimden öğrenciye ulaşma amacı taşıyan ve tamamen
ücretsiz olan etkinliğe iki haftalık sürede 18.511 öğrenci katılım
gösterdi.

» Orhan Hakalmaz-06.04.2013

» Yarı yıl özel programı “Bir Şarkıyım Ben”- 08.02.2013

» Ümraniye Meydan-Festival Alanı

» Ahmet Özhan 24.07.2013

» Çocuklara Yönelik Etkinlikler

» Dinleti-19.07.2013
» Kuran Tilaveti
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“Ahidname Etkinlikleri”
Topkapı Sarayı Programı

“Ahidname” 550. Yıldönümü Kutlamaları
Ümraniye Belediyesi, Fatih Sultan
Mehmet Han’ın 1463 yılında Bosna-Hersek’i fethi sonrası Hıristiyan
rahiplere verdiği ve insan hakları ve
özgürlükleri konusunda kilometre
taşlarından biri olan “Ahidname”nin 550. yıldönümü Saraybosna ve
İstanbul’da gerçekleştirilen iki ayrı
programla kutladı. “Ahidname” kutlamalarının ilki Saraybosna Başçarşı’da gerçekleştirildi. 25-26 Mayıs
2013 tarihinde gerçekleştirilen Programa Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Türkiye Saraybosna Büyükelçisi Ahmet Yıldız, Bosna Hersek Federasyonu Gençlik
ve Kültür Bakanı Samir Kaplan, Ak Parti İstanbul Milletvekili İdris Güllüce, Başbakan Baş müşaviri, Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Komitesi Başkanı Prof. Dr. Bekir Karlığa, Üsküdar
Belediye Başkanı Mustafa Kara, Fojnica Belediye Başkanı Saklan Merdzanic, İngiliz Müslüman Sosyal Bilimciler Başkanı Anas
Şeyh Ali, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü
Başkanı Prof. Dr. Fehamettin Başar, Ümraniye Müftüsü Ercan
Aksu ve Türkiye’den gelen davetliler katıldı. Etkinlikler kapsamında ünlü belgeselci Coşkun Aral imzasını taşıyan “Ahidname”
belgeselinin gösterimi yapıldı. Tarihi Başçarşı’da gerçekleştirilen
programda Bosnalı ünlü müzisyen Vanya Muhoviç ve Divanhane
konserlerinin yanı sıra Boşnak, Hırvat ve Sırp öğrencilerin oluşturduğu Sultan Mehmed Fatih Korosu’unun ilahi konserine de
yer verildi. Kutlamalara 1.000 kişi iştirak etti.
Ahidname’nin 550. yıldönümü kutlama etkinliği çerçevesinde,
birlikte yaşama kültürüne dair ortaya konan derin bakış açısı
fotoğraf sanatı ile buluşturdu. Yüzyıllar öncesinden gelen ve
yeniden ihtiyaç duyulan hoşgörü kültürünün yaygınlaştırılmasını
amaçlayan “Kültürler Arası Hoşgörü” temalı yarışmaya 113 fotoğrafçı 375 çalışma ile katıldı. Avusturya, Çin ve Bosna Hersek
gibi ülkelerden yoğun katılımın gerçekleştiği yarışmada dereceye giren fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı Ahidname’nin
550. Yılı Kutlamaları programından önce gerçekleştirildi.

Ahidname kutlamalarının ikincisi 1 Haziranda Topkapı Sarayı’nda
gerçekleştirildi. Programa Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Baha Öğütken, Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşgüdüm Komitesi Başkanı Prof. Dr.
Bekir Karlığa, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel
Müdür yardımcısı Gamze Ayrım, ve Ümraniye Protokolü yanısıra
çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Kültürlerarası Hoşgörü Temalı Uluslararası Fotoğraf Yarışması sergisi ve ödül töreni gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye giren eserlere ödülleri
dağıtıldıktan sonra dereceye giren eserlerden oluşan serginin
kurdelesi de kesildi. Etkinlikler kapsamında “Ahidaname” belgeslinin gösterimi yapıldı.Fatih Sultan Mehmet İlahi Korosu’nun
söylediği ilahilerin de renk kattığı prorama 500 kişi iştirak etti.
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Türkiye’de ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası İslam Sanatında Geometrik
Desenler Çalıştayı, 23-29 Eylül tarihleri arasında konunun ABD, Hollanda, İngiltere, Fransa, İran, Dubai ve
Türkiye’den katılan Uluslararası uzmanları eşliğinde gerçekleştirildi. 22
Eylülde İstanbul Tasarım Merkezi Buhara Özbekler Tekkesi’nde
“Hendesen” İslam Sanatında Geometrik Desenler adlı sergi ile
start alan çalıştayın açılışı 23 Eylülde Ümraniye Belediyesi Nikah
Sarayında gerçekleştirildi. “Tarihsel Süreç ve Yeni Denemeler”
isimli programın açılışında, “Türkiye’de İslami Geometrik Desenler” isimli panel de düzenlendi. Panele Kültür ve Turizm Bakan
Yardımcısı Abdurrahman Aracı, Ensar Vakfı Mütevelli Heyet
Başkanı Av. İsmail Cenk Dilberoğlu, Ümraniye Protokolü ve çok
değerli akademisyenler yer aldı.
23 Eylülde başlayan çalıştay kapsamında panelden sempozyuma, sergiden görsel sunumlar ve kültürel gezilere kadar birçok
etkinlik ile gerçekleştirildi. 29 Eylül’e kadar süren Çalıştay, Osmanlı Mimarisinin yerinde incelenmesi adına Edirne gezisi ile son
buldu.

» Bosna Programı-27.05.2013

“AHİDNAME”
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nden 485 yıl önce yazıldı.
Fatih Sultan Mehmet Han’ın Fransisken rahiplerine verdiği ‘Ahidname’
olarak adlandırılan özgürlük fermanı; başka dinden, ırktan olanlara
özgürlük ve hoşgörü sağlayan bir vesikadır. Fatih Sultan Mehmet’in
Bosna Hersek’i fethinden sonra 28 Mayıs 1463 tarihinde Milodraz’da
yazdırılmıştır. Aslı Bosna-Hersek Fojnica şehrinde Fransisken
Manastırındadır. Tarihte bilinen insan hakları hareketlerinden en eskisi;
Fransız İhtilali’nden 326; 1948 Uluslar arası İnsan Hakları Bildirgesi’nden
485 ve Amerika’nın keşfinden 29 yıl önce uygulamaya konmuştur.
Fatih Sultan Mehmed Han’ın bizzat kaleme aldığı, 550 yıl önce yazılan
‘Ahidname’nin tam metni şöyledir:
“Nişan-ı hümayun şu ki; Ben ki Sultan Mehmet Han’ım. Üst ve alt
tabakada bulunan bütün halk tarafından şu şekilde bilinsin ki, bu
fermanı taşıyan Bosna rahiplerine lütufta bulunup şu hususları
buyurdum. Söz konusu rahiplere ve kiliselerine hiç kimse tarafından
engel olunmayıp rahatsızlık verilmeyecektir. Bunlardan gerek
ihtiyatsızca memleketimde duranlara ve gerekse kaçanlara emn ü
aman olsun ki, memleketimize gelip korkusuzca sakin olsunlar ve
kiliselerinde yerleşsinler. Ne ben, ne vezirlerim ne de halkım tarafından
hiç kimse bunlara herhangi bir şekilde karışıp incitmeyecektir.
Kendilerine, canlarına, mallarına, kiliselerine ve dışarıdan memleketimize
getirecekleri kimselere yeri ve göğü yaratan Allah hakkı için,
Peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) hakkı için, yedi Mushaf
hakkı için, yüz yirmi dört bin peygamber hakkı için ve kuşandığım kılıç
için en ağır yemin ile yemin ederim ki, yukarda belirtilen hususlara söz
konusu rahipler benim hizmetime ve benim emrime itaatkâr oldukları
sürece hiç kimse tarafından muhalefet edilmeyecektir.”

» Ahidname 550. yıldönümünde Saraybosna ve
İstanbul’da kutlanmıştır.

Uluslararası İslam Sanatında Geometrik
Desenler Çalıştayı

» Ahidname Programı

» İslam Sanatında Geometrik Desenler Çalıştayı-23.09.2013

» Topkapı Sarayı Programı-01.06.2013

» İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi
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Ahmed Davudoğlu Sempozyumu
Ümraniye Belediyesi olarak, Ahmed Davudoğlu sempozyumuna
iştirak ettik. Sofya Yüksek İslam Enstitüsü ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin birlikte Bulgaristan’da düzenlediği sempozyumda; Bulgaristan’da doğup büyüyen, Medresetü’n-Nüvvab ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünde Hocalık ve
İdarecilik yapan ve birçok değerli eseri de ilim dünyasına kazandıran değerli İslam alimi Ahmed Davudoğlu’şahsiyeti, eserleri ve
hizmetleri tanıtıldı. Vefatının 30. yıldönümü münasebetiyle değerli ilim adamının iki ülkede ve iki ülke arasındaki ilmi ve kültürel
hayattaki yerini tespit ederek özellikle İslami alandaki katkılarını
ortaya koymak amacıyla düzenlenen sempozyuma, Ümraniye
Belediye Başkanı Hasan Can, Bulgaristan Müslümanları Baş
Müftüsü Mustafa Hacı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Ali Köse, Sakarya İlahiyat Fakültesi Dekanı Hacı
Mehmet Günay, Milli Eğitim Bakanlığı Programlar ve Öğretim
Materyalleri Grup Başkanı Nazif Yılmaz, Ahmed Davutoğlu’nun
damadı İbrahim Yıldız, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcıları,
Birim Müdürleri ve akademisyenler katıldı. Sempozyuma 500
kişi iştirak etti.

YARIŞMALAR
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 2013 yılında 9.su gerçekleştirilen Ümraniye Belediyesi Geleneksel Resim, Hikâye ve Şiir
yarışmaları bu alanlarda eserler veren sanatçı adaylarını gelenekten yararlanarak üretmeye özendirmek ve yaratıcılıklarını
desteklemek, Ümraniye’nin ve ülkemizin kültürel açıdan daha iyi
tanınmasına yardımcı olmak gibi amaçlar taşımaktadır.
Ümraniye Belediyesi Geleneksel Resim Hikâye ve Şiir yarışmaları 9 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 sanatçı adayının katılması, yarışmalarımızın uluslar arası 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.

» Hediye Takdimi

» 9.Geleneksel Hikaye,şiir ve resim yarışması ödül töreni-04.07.2013

9. gerçekleştirilen “serbest”
konulu hikaye yarışmasına
2.876 eser, şiir yarışmasına
9.630 eser ve “Zaman
Tünelinde İstanbul Evleri
ve Yaşam” konulu resim
yarışmasına 236 eser
katılmıştır.
9.Geleneksel Hikâye Yarışması
Hikâyeciliğin yaygınlaşarak yaşatılması ve yeni yazarların edebiyat
dünyasına kazandırılması gibi hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen
9.Geleneksel Hikâye yarışmasının
konusu “serbest” olarak belirlendi.
Türkiye’den ve Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen eserlerin yarıştığı yarışmanın sonunda ödül alan eserlerin
yer aldığı “Kasımpatı” ve “Boya Sandığındaki Gül” adlı kitaplar yayımlandı ve ilgililerin beğenilerine sunuldu.
9. Geleneksel Hikâye Yarışmasında 2.876 eser yarışmıştır.

Türkiye’den ve dünyanın çeşitli
yerlerinden gelen eserlerin
yarıştığı yarışmanın sonunda
ödül alan eserlerin yer
aldığı “Kasımpatı” ve “Boya
Sandığındaki Gül” adlı kitaplar
yayımlandı.

9.Geleneksel Şiir Yarışması
Ümraniye Belediyesi’nin bu yıl 9.
kez düzenlediği diğer bir yarışma ise ‘Geleneksel Şiir Yarışması’.
Teması serbest olarak belirlenen
”serbest”, “hece”, “aruz” olmak
üzere üç kategoride düzenlenen
şiir yarışmasına ülkemizin yanı sıra
Asya, Avrupa gibi dünyanın farklı
kıtalarından rekor bir katılım gerçekleşmiştir. Şiire dair satırları
olan, duygu düşüncelerini mısralara
döken şair adaylarının kendilerini
ifade etmesine olanak sağlayan 9.
Geleneksel şiir yarışmasına 9.630 eser katılmıştır.

9. Geleneksel Şiir Yarışmasının
sonunda “Her Aynada İstanbul”
adlı kitap yayımlandı.
9.Geleneksel Resim Yarışması
Yarışmalarımızın diğer önemli bir dalı ise
Geleneksel Resim Yarışmamız. 9. Resim
yarışmanın konusu “Zaman tünelinde İstanbul Evleri ve Yaşam” olarak belirlendi.
Yüzyıllar boyunca farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan ve dünyanın en
önemli metropollerinden biri olan İstanbul’un, tarihsel süreç içerisinde edindiği
kültürel, sanatsal, geleneksel ve mimari
yapı gibi hem maddi hem manevi unsurlarının sentezinden oluşan kompozisyonu,
yarışmacıların fırçalarla ifade etmelerini
istedik. 9. Geleneksel Resim yarışmasına
236 eser katılmıştır. Yarışmanın sonunda
dereceye giren eserlerin yer aldığı 9. Resim katalogunu yayımlayarak, bu zengin
çalışmanın sanat çevrelerine ulaşması sağlandı. 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.

» 9. Geleneksel Resim Yarışması Sergisi
» Resim, Hikaye ve Şiir Yarışması Ödül Töreni-04.07.2013
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SPOR FAALİYETLERİ
Yerel Yönetim olarak sporun, toplumla bütünleştirici, dayanışmacı ve kültürel yönleriyle birlikteliğimizi daha sıkı hale getirmek
ve de ilçemizde spor kültürünün yaygınlaşmasını sağlayarak ruh
ve fizik üstünlüğü olan sağlıklı bireylerin yetişmesinde katkı sağlamayı hedefliyoruz. İlçemizde 7’den 70’e herkesin spor yapma
olanağına kavuşması spor hususunda temel anlayışımızı oluşturmaktadır. Toplumların yaşamında kültür ve sanat etkinliklerinden vazgeçmek mümkün olmadığı gibi spor faaliyet ve organizasyonları da aynı şekilde sağlıklı bir toplum için önemli rollere
sahip sosyal aktivitelerdir.

Spor Salonlarımız
1. Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi
2. Mehmet Akif Kültür ve Eğitim Merkezi
3. Prof.Dr.Necmettin Erbakan Kültür Eğitim Sağlık ve Sosyal
Hizmet Merkezi
4. Dudullu Kapalı Spor Salonu

Branşlar
1. Fitness
4.Pilates
2. Kondisyon
5.Tekvando
3. Step-Aerobik
6.Karate
(Bay ve bayanlar farklı seanslarda hizmet almaktadır)

Spor Salonları

Yaz Spor Okulları

2007 yılından bu yana spor salonlarımızda vatandaşlarımıza
spor hizmeti verilmektedir. 4 farklı spor salonumuzda hafta
içi 09:00-16:00 saatleri arasında bayanlar; 17:00-22:30 saatleri
arasında baylar spor yapma imkanı bulabilmektedirler. Gerek
kilo vermek, gerekse sağlıklı bir yaşam sürmek amacıyla spor
salonumuza gelen bayan ve erkek sporseverler spor akademisi
mezunu, rehber eğitmenler nezaretinde hizmet almaktadırlar.

Yaz Spor Okulları öğrencilerin tatilde olduğu Haziran ve Eylül
ayları arasında gerçekleştirilen 7-14 yaş gurubuna özel bir spor
etkinliğidir. Ümraniye’de ikamet eden ilköğretim çağındaki öğrencilere yönelik düzenlediğimiz yaz spor okulları hem sportif
hem de sosyal etkinlikleri içermektedir. Yoğun eğitim maratonundan çıkan çocukların ilgi duydukları spor dallarında hem spor
yapmaları hem de arkadaş gruplarına dâhil olarak sosyalleşmeleri mümkün olabilmektedir.

Spor salonlarımız Ümraniye’nin tamamına hitap edebilmek
amacıyla Dudulu Kapalı Spor Salonu, Cemil Meriç Gençlik Kültür
ve Eğitim Merkezi, Mehmet Akif Kültür ve Eğitim Merkezi ve
Prof.Dr.Necmettin Erbakan Kültür Eğitim Sağlık ve Sosyal Hizmet Merkezi olmak üzere 4 ayrı noktada hizmet sunmaktadır.
Buralarda; step-aerobik, pilates, karate, taekwondo dallarının
yanı sıra vücut geliştirme, cardio, zayıflama, kondisyon, fitness
gibi kategorilerde spor hizmeti verilmektedir.

5. Geleneksel Ümraniye Belediyesi
Spor Oyunları

Yaz Spor Okullarında futbol, basketbol, voleybol, cimnastik,
masa tenisi, taekwondo gibi kategorilerde eğitim hizmeti verilmiştir. Spor Akademisi mezunu hocaların gözetiminde sabah
ve öğlen olmak üzere iki grup olarak düzenlenen spor okulunda
spor etkinliğinin yanı sıra sosyal aktiviteler de yer almaktadır.
2013 yılında Yaz Spor Okulları iki dönem şeklinde gerçekleştirildi. Yaz spor okullarında futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi,
cimnastik, güreş, karate ve taekwondo branşlarında eğitimler
verilmiştir.

» Kurumlar Arası Futbol Turnuvası

“Herkes için Spor” felsefesinden hareketle, sportif faaliyetler vasıtasıyla her kesime ulaşmayı hedefliyoruz. “Geleneksel
Ümraniye Belediyesi Spor Oyunları” Spor aktivitelerinin geniş
kesimlerle ulaşmasını sağlayan önemli hizmetlerimizdendir.
Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen organizasyonda 5 ay boyunca 13 ayrı branşta (Futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, satranç, güreş,
tekvando, karate, halk oyunları, atletizm, hentbol, badminton,
futsal) müsabakalar gerçekleşti. 2013 yılında 5.sini gerçekleştirdiğimiz Geleneksel Ümraniye Belediyesi Spor Oyunlarında İlköğretim ve Lise dengi 78 okuldan 13 branşta yaklaşık 7000 öğrenci
spor aktivitelerine katıldı.
Oyunların Haldun Alagaş Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen
kapanış töreninde toplam 242 adet kupa ve 2.544 adet madalya dağıtıldı. 2012 Londra Paralimpik Oyunları’nda Altın Madalya
kazanan Bosna Hersek Paralimpik Voleybol Takımı’nın bir gösteri maçı yaptığı törende halk oyunları ve karate branşlarına ait
gösteriler de yer aldı.

» Geleneksel Ümraniye Spor Oyunları Kapanış Töreni

Spor Oyunları kapsamında Ümraniye amatör spor kulüpleri
arasında “Veteranlar Futbol Turnuvası” düzenlendi. Orta yaş
sporcularının katıldığı bu turnuvaya 4 kulüpten 110 sporcu katıldı.
Ümraniye ilçesine hizmet veren çeşitli kamu kurumları arasında
uyum ve kaynaşmayı arttırmak amacıyla Kurumlar Arası Spor
Müsabakaları düzenlendi. Futbol, voleybol, masa tenisi branşlarında düzenlenen Kurumlar Arası Spor Müsabakalarına 18 kurumdan 450 kişi katılmıştır.

Katılımcı
» Yaz Spor Okulları

» Spor Salonumuz

Ayrıca Dudulu Kapalı Spor Salonu’nda öğrencilere yönelik basketbol, voleybol, karate, taekwondo ve güreş branşlarında eğitim verilmektedir. Yıl boyu süren eğitimlerde 7-14 yaş gurubundaki çocuklarımız hafta içi 17:00-19:00, hafta sonu 09:00-19:00
saatleri arasında hizmet almaktadırlar.
2013 yılı içerisinde spor salonlarından 992 yetişkin ve 277 öğrenci
faydalanmıştır.
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Futbol alanındaki eğitimler Hekimbaşı Spor Tesislerinde verilirken, diğer branşlardaki eğitimler Dudullu İmam hatip kapalı
spor salonunda verilmiştir. Sosyal etkinlikler kapsamında öğrencilere Ümraniye Belediyesi trafik eğitim parkında, trafik ve
buz pisti eğitimleri verilmiştir. Öğrencilerin etkinlikler boyunca
ihtiyaç duyacakları servis hizmeti rehber öğretmenler eşliğinde
gerçekleştirilerek; Ümraniye’nin çeşitli noktalarındaki farklı güzergâhlara servis hizmeti götürülmüştür. Bunun dışında etkinlik
boyunca öğrencilerin kullanacağı forma, şort, çorap, çanta ve
şapka Yaz Spor Okulları açılış töreni ile birlikte ücretsiz olarak
tüm öğrencilere dağıtılmıştır. 2 dönem şeklinde gerçekleştirilen
Yaz Spor Okullarından 730 öğrenci eğitim görmüştür.

Kişi Sayısı

78 okul

7.000 öğrenci

4 kulüp
18 kurum

110 sporcu
450 sporcu

Branş
futbol, basketbol, voleybol,
masa tenisi, satranç, güreş,
taekwondo, karate, halk
oyunları, atletizm, hentbol,
badminton ve futsal.
futbol turnuvası
futbol, voleybol, masa tenisi

“Ümraniye Spor Oyunları”branşları;

» Spor oyunları müsabakaları

Futbol, Basketbol, Voleybol, Halk oyunları, Masa tenisi,
Karate, Taekwondo, Satranç, Güreş, Atletizm, Futsal,
Badminton, Hentbol
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Müdürlüğü
Birimler Arası Turnuvalar
Belediye personelinin tanışması, kaynaşması, spora teşvik edilmesi, spor yapma imkânı bulamayanlara bir fırsat sağlanması
hedefi doğrultusunda düzenlenen Ümraniye Belediyesi Birimler
Arası Futbol Turnuvası’nın bu yıl 18.si bütün birimlerin katılımıyla
gerçekleştirildi. Müsabakalar sonrasında dereceye giren takımlara ödülleri takdim edilmiştir.

Geleneksel Çocuk Oyunları

SOSYAL FAALİYETLER
Öğrencilerimizle Şehrimizi Tanıyoruz
“Öğrencilerle şehrimizi tanıyoruz” adlı etkinlik Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği bir “Okul Gezisi” organizasyonudur. Bu organizasyon
ile doğal ve tarihi güzellikleri, zengin tarihi ilçeleri, meydanları,
sarayları, camileri ve nice güzelliğin yer aldığı; birçok kültür ve
medeniyete ev sahipliği yapan İstanbul’u öğrencilere tanıtarak;
tarihi, yerinde öğretmek amaçlanmıştır. Bu kapsamda 2013 yılı
içerisinde toplam 284 araç ile 8520 öğrenci, Topkapı Sarayı, Miniatürk, Beylerbeyi Sarayı, Ayasofya, Panaroma 1453 gibi İstanbul’un önemli tarihi, kültürel mekânlarını keşfetme fırsatı buldu.

Kütüphane
Müdürlüğü

MESLEK EDİNDİRME KURSLARI
» Öğrenci Gezileri

Çanakkale Gezileri
Ümraniye Belediyesi ve ÇOSKF işbirliğiyle gerçekleştirilen Geleneksel Çocuk Oyunları organizasyonu, geleneksel çocuk oyunlarımızı(seksek, tombik, mendil kapmaca, yakan top, kuka vb)
günümüz koşullarına uyarlanarak sevdirmek, yaşatmak, gelecek
kuşaklara aktarmak ve bu alanlarda kalıcı çalışmalar yapmak
amacıyla düzenlenmiştir. “Geleneksel Çocuk Oyunları” İstanbul
Finali ve ödül töreni Ümraniye Anadolu İmam Hatip Lisesi kapalı
spor salonunda gerçekleştirildi. “Seksek” ve “Mendil Kapmaca”
oyunlarının oynandığı final müsabakasının ardından yarışmaya
katılan tüm sporcular madalya ile ödüllendirilirken takımlar da
ayrıca kupa aldılar.

Ümraniye Belediyesi olarak ilkini 2005 yılında gerçekleştirdiğimiz önemli kültürel ve tarihi hizmetlerimizden biri olan ücretsiz
Çanakkale gezileri 2013 yılında da devam etti. Geziler sırasında
belediyemiz tarafından yaptırılan Çanakkale Geçilmez” adlı çizgi
filmi vatandaşlarımıza izlettirilerek Çanakkale destanı hakkında
önemli bilgiler verildi. 2013 yılında Çanakkale gezilerine 135 araç
ile 6075 kişi katılmıştır.

MOBİL EĞİTİM

İstanbul İçi Kültürel Geziler

KİŞİSEL GELİŞİM KURSLARI

2013 yılında İstanbul içi kültür gezileri dahilinde şehrin farklı tarihi mekânlarına yapılan gezilere toplam 1.890 vatandaşımız iştirak etti.

Taziye Hizmetleri

» Geleneksel 5. Spor Oyunları
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Ü M R A N İ Y E

B E L E D İ Y E S İ

» Kış Dönemi Kursları
» Güz Dönemi Kursları
» Fiziksel Engellilere Yönelik Kurslarımız
» Hediyelik Atölyeleri
» Sergiler

Ümraniye Belediyesi Kültür
ve Sosyal İşler Müdürlüğünün önemli faaliyet alanlarından biri de taziye ziyaretleridir. Taziye ekibimiz
Ümraniye sınırları içerisinde
ikamet eden ve yakınlarını
kaybeden
vatandaşlarımıza taziye ziyaretlerinde
bulunarak acılarına ortak
olmaktadırlar. Taziye personelimiz cenaze evinde Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunmakta
akabinde belediyemiz tarafından hazırlanan yemek ikramı cenaze yakınlarına teslim edilmektedir. Ayrıca cenaze yakınları için
evlerinin önünden veya cami önünden, definde hazır bulunmak
isteyen vatandaşlara otobüs tahsis edilmektedir.

» Mobil Okuma Yazma Kursu
» Mobil Bilgisayar Kursu

» Yetişkinlere Yönelik Kurslar
» Çocuklara Yönelik Kurslar
» Müzik Kursları

BİLGİ EVİ FAALİYETLERİ
» Eğitim Danışmanlık Hizmeti
» Kütüphane/İnternet hizmeti
» Bilge Çocuk Akademi
» Bilge Çocuk Yaz Okulu
» Halk Oyunları Kursu
» İsmimizi Tanıyor ve Tanıtıyoruz
» Belirli Gün ve Haftalar Etkinlikleri
» Kulüp Çalışmaları
» Gezi Programları

ÖZEL ETKİNLİKLER
» Sanatçı Buluşmaları
» Edebiyat Buluşmaları
F A A L İ Y E T

R A P O R U
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