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KÜLTÜR-SANAT OKULDA BAŞLAR PROJESİ
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RAMAZAN ETKİNLİKLERİ
ÇANAKKALE 100. YIL ÖZEL PROGRAMLARI
Resim, Hikâye ve Şiir Yarışmaları Ödül Töreni «
Dolmabahçe sanat galerisi - 100. Yılında Çanakkale «
Resim Sergisi Açılışı
Tarihe Sığmayan Destan: “Çanakkale Geçilmez” «
Çizgi Filminin 3D Gösterimi
100. Yılında Bosna Hersek’de Çanakkale Sergisi «
CNR Expo Kitap Fuarı
Bir Hürriyet Türküsü Çanakkale Destanı «
Ümraniye Belediyesi Çanakkale Zaferi’ni Ankara’ya taşıdı «
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11. Geleneksel Hikâye Yarışması «
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KÜLTÜREL GEZİLER
Çanakkale Kültür Gezileri «
İstanbul Kültür Gezileri «
YAYINLARIMIZ
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Ramazan ve Oruç
Te’vîlâtü’l Kur’ân «
Yarışma Yayınları «
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2015 yılı boyunca 52 adet konferansa 5.108 kişi, 17 adet
söyleşi programına 2.730 kişi ve 47 adet seminer programına
ise 2.000 kişi katılmıştır.

» 2015 Kültür Sanat Yılı Açılış Programı

1.
2.
3.
4.

KÜLTÜREL
FAALİYETLER
“Ümraniye
Kültür ve
Sanat Merkezi”
sanatseverlerin
hizmetine
açıldı.

...

Ümraniyelilere
yönelik çeşitli
konularda
dinleti,
konferans,
tiyatro, sergi,
seminer ve
söyleşi gibi
etkinlikler
düzenlenmiştir.

166

Toplumsal hayattan kişisel gelişime, insan
ilişkilerinden sosyal faaliyetlere kadar yaşamın birçok alanında yer alan ve bu alanlarda
önemli etkileri bulunan kültür sanat etkinlikleri, kent kimliğini ve imajını büyük ölçüde
şekillendirir. Geçmişten gelen birikime yeni
şeyler katarak, geliştirerek ve daha ileriye
taşıyarak daha bilinçli, eğitimli; kendini ve
içinde bulunduğu toplumu bilen ve tanıyan
bireyler yetiştirmek önemli hedeflerimiz
arasında yer almaktadır. Toplumun bir ferdi
olarak bireylerin içinde yaşadıkları toplumun
farklı boyutlarını görebilmeleri, öğrenmeleri ve bu boyutları içselleştirmeleri, bireylere
farklı bakış açıları kazandırarak, yeni gelişimlerin ve ilerlemelerin kilitlerini açar. Bu
kilitleri açabilmek öncelikle toplumun kendi
özünden beslenen, toplumun dokusunu taşıyan ve yansıtan eğitim, kültürel- sanatsal
ve sosyal etkinliklere yeterince değer vermekle gerçekleşir.
Ümraniye yükselen şehir yapıları ve dinamiği ile İstanbul’un önemli merkezlerinden
biri haline dönüşmüştür. İnsanların bu hızlı
kentleşme sürecine ayak uyduracak şekilde
gelişimini, şehir hayatına adaptasyonunu,
birbirleriyle sağlıklı etkileşim biçimleri kurmalarını ve şehirlileşmelerini sağlayacak eğitim, sosyal, kültürel ve sanatsal uygulamalar
gerçekleştirmek, kentsel dönüşüm ve gelişimin, sosyal boyutuyla iç içe ve uyumlu bir
şekilde ilerleyebilmesi açısından büyük bir
önem arz etmektedir. Bu uyumun önemi ve
gerekliliğinin bilincinde olan bir belediye olarak, 2015 yılı boyunca amaçlarımıza uygun,
birçok alandan oluşan türleriyle, geniş bir
mozaiğe sahip Ümraniyelilere yönelik çeşitli
dinleti, konferans, tiyatro, seminer, söyleşi
gibi etkinlikler düzenlendi. Düzenlenen bu
etkinliklere katılım gerçekleştiren kişilerin
memnuniyet durumları her yıl sonu ölçülerek değerlendirilmektedir.

5.
6.
7.
8.
» 2015 Kültür Sanat Yılı Açılışı

9.

» Ümraniye Kültür ve
Sanat Merkezi

10.

Ümraniye
Belediyesi,
belediye hizmet binasının girişinde yer alan ve
dikkat çekici bir tasarıma
sahip “Ümraniye Kültür
ve Sanat Merkezi”ni sanatseverlerin hizmetine sundu. İlçedeki sanatseverleri buluşturan ve birçok sanat dalının icra edilmesine
ev sahipliği yapan merkez vatandaştan da
yoğun ilgi görüyor. Sergi açılış ve etkinliklerinden konferansa, şiir dinletilerinden eğitim faaliyetlerine kadar birçok etkinliğin icra
edildiği merkez Ümraniyeli sanatseverlin uğrak alanı haline geldi.

» Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ETKİNLİKLER
2013 2014 2015
Konferans sayısı
76
37
52
Şiir dinletisi
4
6
3
Söyleşi programı
10
13
17
Konser sayısı
18
15
24
(salon)
Konser sayısı (açık
27
18
20
hava)
Anma gecesi sayısı
5
4
4
Film gösterim
45
19
36
sayısı (yetişkin)
Film gösterim
326 364
54
sayısı (çocuk)
Tiyatro oyunu
sahneleme sayısı
2
10
(yetişkin)
Tiyatro oyunu
sahneleme sayısı
129 162 181
(çocuk)
Sergi sayısı
12
3
7
Seminer
29
24
47
Okur yazar
30
34
77
buluşması
Kur’an-ı Kerim
26
28
28
Programı
Özel Program
5
19
Yazarlık Atölyesi
4
Akademi Nisa
8
TOPLAM
739 736 587

kişisel gelişim, kişilerarası ilişkiler, eşler arası
iletişim, çocuk psikolojisi ve gelişimi gibi insanların hayatlarını olumsuz yönde etkileyen
iletişimsel ve gelişimsel meselelerin yanı sıra
stres, takıntı gibi psikolojik sorunlar da Uzman Psikolog ve Pedagoglar tarafından ele
alınmış olup, çözüm önerileri konusunda
vatandaşlar bilgilendirilmiştir. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğiyle ortak
olarak düzenlediğimiz “Sağlık Seminerleri”
başlığı altında da hipertansiyon, baş ağrıları ve baş dönmesi, iltihaplı bel romatizması
gibi sağlık sorunları uzman doktorlar tarafından ele alınmış ve çözüm önerileri hakkında
gerekli bilgilendirmeler ve yönlendirmeler
yapılmıştır. 2015 yılında gerçekleştirilen 47
seminer programından 2.000 kişi faydalanmıştır.
Önemli etkinliklerimizden bir diğeri olan
söyleşi programları 17 kere düzenlenmiş
olup 2.730 kişiye ulaşmıştır. “Ayın Gündemi”, “Medya Tahlilleri”, “Serbest Kürsü”
gibi farklı konu ve konseptlerden oluşan
söyleşi programlarında gündemi etkileyen
ve meşgul eden konular, kitle iletişim araçları, aile, eğitim gibi konular Süleyman Özışık,
İhsan Kabil, Doç. Dr. Ömer Bolat gibi konuklar tarafından ele alınmıştır.

2.000

kişi katılmıştır.

» Konferans-Seminer
Söyleşi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak sanatsal, entelektüel ve kültürel yetkinliği artırmak; kültürel mirası korumak, vatandaşların bilgi birikimini arttırmak, çevre, sağlık,
sosyal ve siyasal gibi daha birçok konuda,
herkesi ilgilendiren meselelerde daha bilinçli, duyarlı ve katılımcı vatandaşlar yetiştirmenin sorumluluğunu üstlenerek, bu konularda
konferans, seminer ve söyleşi programları
düzenlemekteyiz.

2015 yılında
gerçekleştirilen
47 seminer
programına

» 11.01.2015 Talha Uğurluel

2015 yılında tarih, alternatif tıp, gündem,
edebiyat, mesnevi gibi alanlarda düzenlenen
Ömer Tuğrul İnançer, Abdurrahman Dilipak,
Talha Uğurluel, Prof. Dr. Ahmet Maranki gibi
isimlerin konuk olduğu 52 konferans programına 5.108 kişi katılmıştır.
“Eğitim Seminerleri” ve “Sağlık Seminerleri” ana başlıklarında dizi seminer programları düzenlenmiştir. Gündüz seminerlerinde

» 19.10.2015 Mustafa Bilici/Medya Tahlilleri
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» Müzik ve Şiir
Dinletileri

Sanatçı ve
müzik grupları
ile düzenlenen
24 adet
dinleti
programına

4.679

kişi
katılmıştır.

Müzik ve şiir dinleti programları, giderek hızlanan ve mekanikleşen kent yaşamının getirdiği stres, tükenmişlik duygusu gibi olumsuz etkilerden insanı uzaklaştıran, duyguları
canlandıran, ruhu besleyen ve dinlendiren
önemli bir araçtır.
Türk sanat müziğinden, Türk Halk müziğine,
enstrümantal dinletilerden şiir dinletilerine, kadar birçok farklı dinleti türü, kültürel
değerlere ve zengin tarihimize ait renkleri
ortaya koymakta ve ortak bir duyuş şekli
geliştirmektedir. 2015 yılı içerisinde Fettah
Can, Ahmet Turan Şan, Zekai Tunca, Bekir
Ünlüataer, Klasik Türk Sazları Beşlisi ile Münip Utandı gibi sanatçılar ve müzik grupları ile 24 müzik dinleti programı icra edilmiş
olup, 4.679 vatandaş iştirak etmiştir.
Kahraman Tazeoğlu, Seyfullah Kartal, Murat
Şahin gibi konukların yer aldığı 3 şiir programına 433 kişi katılmıştır.

...
Anma
programları
kapsamında;
Necip Fazıl,
Tarık Buğra,
Arif Nihat
Asya’yı Anma
ve Kutlu
Doğum gibi
programlara

610

kişi
katılmıştır.
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kökenlerinden beslenen, sağlam bir duygu
ve düşünce zemini üzerine oturmuş bir toplum her alanda sürekli büyüme ve gelişme
kaydederek, diğer toplumların önüne geçer ve onları yönlendirir. Bu anlamda anma
programları gelenek ile gelecek arasında bir
köprü görevi gören önemli bir etkinliktir.
2015 yılı içerisinde Necip Fazıl, Tarık Buğra,
Arif Nihat Asya anma programları ve kutlu
doğum programı düzenlenmiştir. Programlara 610 kişi katılmıştır.
Arif Nihat Asya Anma Programı;
Yazdığı şiirlerle vatan ve millet sevgisini ortaya çıkaran, Arif Nihat Asya bugün bayrak
şairi olarak anılmaktadır. Asya, Tarihimizin
muhteşem ve şanlı sayfalarını şiirleştiren,
Rubai türünün yeni Türk edebiyatına katkı
sağlayan, önemli şahsiyetleri arasında kabul
edilir. Adana’nın Kurtuluş Günü olan 5 Ocak
günü yazdığı ünlü “Bayrak” şiirinden dolayı
“Bayrak şairi” olarak da anılan Türk şairdir.
Ümraniye Belediyesi olarak, Ölümünün 40.
Yıldönümünde gerçekleştirdiğimiz bir programla, Arif Nihat Asya’yı andık.Panele; Prof.
Dr. Muhammet Nur Doğan, Prof. Dr. Nurullah Genç, Prof. Dr. Gencay Zavotçu, Doç Dr.
Rıdvan Canım ve Şeref Akbaba katıldı.
Necip Fazıl Kısakürek Anma Programı;

» 18.11.2015 Bekir Ünlüataer

20. Asır Türk şiirinin en önemli temsilcisinden fikir ve aksiyon adamı Necip Fazıl Kısakürek vefatının 32. yıldönümünde Ümraniye
Belediyesi’nin düzenlediği bir panelle anıldı.
Hayatı ve eserleriyle yaşadığı döneme damgasını vuran yazar, şair, fikir ve aksiyon adamı Necip Fazıl Kısakürek için düzenlenen panele Adnan Özer, Ali Ayçil, Furkan Çalışkan
ve Mustafa Akar katıldı.
Tağrık Buğra Anma Programı;

» 16.10.2015 Munip Utandı

» Anma Programları
Tarihsel süreç içerisinde toplumsal, siyasal,
kültürel alanlardaki düşünceleri, fikirleri ve
eylemleri ile toplumsal gelişimin ve ilerlemenin kilometre taşlarını oluşturan ve toplumsal hayata yön veren önemli şahsiyetler ve
olaylar “Anma Programları” ile anıldı. Anma
Programları nesiller arası iletişimin kurulması yoluyla; genç nesillerin iyi yetişmeleri,
geleceğe güvenle bakabilmeleri, ülkemizin
sahip olduğu değerlere sahip çıkarak, yeni
değerlerin ortaya çıkmasını sağlama konusunda oldukça önemlidir. Kökleri korunmuş,

Türk Edebiyatı’nın kilometre taşlarından
yazar Tarık Buğra, ölümünün 21. Yıldönümünde Ümraniye Belediyesi’nin düzenlediği
bir panelle anıldı. Küçük ağa, Osmancık ve
Yağmuru Beklerken gibi unutulmaz eserlere
imza atan, romanları TV dizilerine uyarlanan
Buğra için düzenlenen panele Prof. Dr. Mehmet Tekin, Prof. Dr. Durali Yılmaz, Can Özcanlı, Prof. Dr. Mehmet Tekin ve ünlü sanatçı
Eşref Kolçak konuşmacı olarak katıldı.

» Tarık Buğra Anma Programı

Kutlu Doğum Programı;

Şeb-i Arûs Haftası Programı;

“Âlemlere rahmet” olan Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin dünya ve
insanlık tarihindeki yerini ve önemini kavrayabilmek için O’nun doğduğu zamanda yaşanan sosyal hayatı ve O’nun risaleti sonrası
oluşan sosyal hayatı karşılaştırmalı olarak incelemek gerekir. Bu münasebetle, Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Müftülüğü, kutlu
doğum etkinlikleri çerçevesinde Peygamberimizi daha iyi anlayabilmek, insanlarımızın
gündemine Peygamber Efendimizi taşıyabilmek için bu anlamda etkinlikler düzenlemektedir.

Ümraniye Belediyesi, Hz. Mevlana’nın 742.
Vuslat Yıldönümü dolayısıyla İ.B.B Atakent
Kültür Merkezi’nde M. Fatih Çıtlak ve Mevlevi Ayinleri Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Mevlevi Mukabelesi’, ‘Şeb-i Arûs’ özel
programı düzenledi.

» Kutlu Doğum Programı

Kur’ân-ı Kerim Tilaveti ve Hatim Duası
(Fatih ve Fetih Şehitlerinin Ruhuna);
Ümraniye Belediyesi, İstanbul’un Fethi’nin
562. yıldönümü münasebetiyle başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere Fetih
Şehitleri için Ümraniye Nikâh Sarayı’nda
Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Hatim Duası programı düzenledi. 2015 yılı Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma dünya birincisi Hafız Ferruh Muştuer’in yanı sıra birbirinden değerli 5 hafızın
okuduğu Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile dinleyenler Kur’an ziyafeti yaşadılar. Ayrıca, Fatih
Sultan Mehmet Han, Fethin Şehit ve Gazileri
için Ümraniye genelindeki camilerde okunan
73 Hatm-i şerifin duası, Ümraniye İlçe Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından yapıldı.
Anneler Günü Programı;
Ümraniye Belediyesi, Anneler Günü münasebetiyle özel bir program düzenledi. Program Av. Sibel Eraslan’ın sunumuyla gerçekleşti. Programda Eraslan, annelerin önemi
ve değeri konusunda bir konuşma yaptı. Ayrıca Hanımeli Fasıl Gurubu konser verdi.
Öğretmenler Günü “İlim İrfan Paneli”;
Ümraniye Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle, öğretmenler ve
öğrencileri bir araya getiren bir panel düzenledi. Verdiği hizmetlerle, gerek maddî
gerek manevî olarak ilçedeki eğitimin daha
iyi şartlarda gerçekleştirilmesi konusunu
önceleyen belediye, 24 Kasım Öğretmenler
Günü’nü de unutmadı.
Moderatörlüğünü Yazar Sİnan Yağmur’un
yaptığı İlim İrfan Paneli’nin konuşmacıları;
Ayla Ağabegüm, Belkıs İbrahimhakkıoğlu,
Vehbi Vakkasoğlu ve Dursun Ali Taşçı’ydı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı
Ümraniye Belediyesi düzenlediği özel bir
program ile Atakent Kültür Merkezi’nde
8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.
Program kapsamında Tarihçi yazar Talha
Uğurluel, “Osmanlı’da Kadın” konulu konferansta konuştu. Uğurluel, Osmanlı İmparatorluğu’nda sarayda kadın hayatına ilişkin
değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, Türkiye’nin ilk Kadın Tasavvuf Müziği Topluluğu
olan Revnak Kadın Tasavvuf Topluluğu, tasavvufi ezgileriyle Kadınlar Günü’ne özel anlamlı bir konser verdi.
Mekke’nin Fethi Gecesi – Gençlik Şöleni
Programı;
Mekke’nin fethi, yeryüzündeki büyük bir değişimin, büyük bir inkılâbın olduğu bir dönemdir. Fetih, insanlara huzur, saadet getirmek demektir. Bu münasebetle Mekke’nin
Fethi’nin 1385. Yıl Dönümü Ümraniye Belediyesi Nikâh Sarayı’nda düzenlenen ‘Mekke’nin Fethi Gecesi Gençlik Şöleni’ programıyla kutlandı. Kur’an tilavetinin yapıldığı ve
ilahilerin okunduğu programda Siyer-i Nebi
anlatıldı.

Toplumsal,
siyasal ve
kültürel
alandaki
düşünceleri
ve eylemleri
ile toplumsal
gelişimin
kilometre
taşlarını
oluşturan
şahıslar ve
olaylar anıldı.
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» Sinema

Kültür
merkezlerimiz
sinemaseverlerin uğrak
mekânı haline
gelmiştir.

...
2015 yılı;
yetişkinler ve
çocuklar için
sahnelenen
tiyatrolarımız
ile şenlendi.

» Tiyatro
Sinema insan yaşamını yansıtan günümüz sanat dallarının
en önemlilerinden
biridir.
Toplumda
yaşanan değişmeler, gelişimler, beklentiler
gerçekler
sinema yoluyla yansıtılarak insan zihnine ve düşüncesine
büyük bir zenginlik
katmaktadır.

Ümraniye Belediyesinin uzun zamandır devam eden ve ilgiyle takip edilen önemli etkinliklerinden biri de sinema gösterimleri.
Ümraniye’nin farklı noktalarında bulunan
kültür, sanat, eğitim gibi birçok alandan etkinliğin uygulandığı kültür merkezlerinde
gösterime giren yetişkin ve çocuk-animasyon filmleri dolayısıyla kültür merkezlerimiz
sinemaseverlerin uğrak mekânı haline gelmiştir.
Sinema filmleri yıl boyunca vizyonla aynı
anda kültür merkezlerinde gösterime girmiştir. “Son Mektup”, “Fındık İşi”, “Madagaskar Penguenleri”, gibi popüler yerli ve yabancı filmler 90 defa gösterilmiş ve 10.400
kişi tarafından izlenmiştir.

Çocuk 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. Bu etkinlikler vasıtasıyla
çocuklar çevre temizliği, görgü kuralları, gelenek ve görenekler gibi ileriki hayatlarında
topluma adapte olmaları konusunda onlara
çok faydalı olacak, değerler eğitimini sıkılmadan eğlenceli bir şekilde alma olanağına
sahip olmaktadırlar. 2015 yılında 181 defa
sahnelenen 115 çocuk tiyatrosuyla 39.032
çocuğa ulaşılmıştır.
2015 yılında gerçekleştirilen 10 yetişkin tiyatrosu ile de 821 kişiye ulaşılmıştır. Yetişkin
tiyatroları vasıtasıyla çeşitli toplumsal meselelerin yanı sıra tarihsel süreç içerisinde
önemli olayları ele alan tiyatro oyunları sahnelenmiştir. Bu çerçevede “28 Şubat”, 72
Gün Son Kale Medine”, “İnsan Ne İle Yaşar”
“Kayıp Emanet” gibi tiyatro oyunları sergilenmiştir.

» Çocuk Tiyatro Oyunu

Ulusal ve uluslararası platformlardaki sergilerimiz ile
sanatçılar ve sanatseverler ortak bir noktada buluşturuldu.
» Sergi
Sergiler, sanatçıların deneyimlerini, duygu
ve düşüncelerini farklı sanat dalları yoluyla
işlediği eserleri, insanlarla paylaşmak; onları tanıtmak ve ifade etmek için buluştukları
ortak bir sanat alanı ve etkinliği oluşturmaktadır. Bu anlamda sergilerin artması ile sanatçıların daha büyük kitlelere ulaşarak daha
büyük etki uyandırması ve sanatın her alanda sürekli kendini geliştiren ve yenileyen bir
mekanizmaya bürünmesini sağlamaktadır.
Ümraniye Belediyesi olarak bu bilinç doğrultusunda sergilerimizi ulusal çapta kalmayıp
uluslararası platformlara da taşıdık. 2015
yılında çeşitli konu ve alanlarda birbirinden
değerli eserler sergilendi.
Çanakkale Zaferinin 100. Yılı olması sebebiyle Geleneksel Resim yarışmamızın konusu da “100. Yılında Çanakkale” olarak
belirlendi. Bu amaçlardan yola çıkarak yarışmada dereceye giren eserler, Bosna-Hersek, Dolmabahçe Sanat Galerisi, Ümraniye
Meydan, Ankara Hasan Rıza Sergi Salonu,
Crown plaza, Ümraniye Kültür ve Sanat
Merkezi, CNR Expo gibi birçok farklı alanda
ve etkinlikte sergilendi. Ayrıca “Özgün hat
sergisi”, “Taşa İşlenen Medeniyet Sergisi ”, Ebru’larda “Elif” sergisi, “Sen İstanbul Olsaydın Keşke” adlı resim sergisi gibi
farklı sanat alanını içine alan birbirinden
değerli eserler, sanatçıların katıldığı söyleşi
programı ile sanatseverlerle buluştu, ayrıca
bu sergilerin katalogları da basılarak sanat
dünyasına kazandırıldı. 2015 yılı içerisinde
gerçekleştirilen 9 sergi etkinliği 18.250 kişi
tarafında gezilmiştir.

YARIYIL ÖZEL
PROGRAMI
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 olup, program Program içerik
olarak tiyatro gösterimleri, interaktif çocuk
programları, animasyon ve çizgi film gösterimleri gibi etkinliklerden oluşmaktadır.
2015 yılında 4.sü gerçekleştirilen ve öğrencilerin büyük bir heyecanla katılım gösterdiği
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 hafta içi her
gün 11:00’de başlayan program 17:00’ye kadar sürmüştür. Program kapsamında Rengarenk Trafik, “Kalp Sağlığı Çocuktan Başlar”,
“Eğri Bacaklı Zürafa Ormanı Tanıyor” gibi
birçok eğitici ve öğretici çocuk tiyatro ve interakrif çocuk gösterimleri, “Oz Efsanesi”,
“Madagaskar Penguenler” gibi animasyon
filmlerinin 3D gösteriminin yanı sıra Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan “Çanakkale
Geçilmez” çizgi filminin de 3D gösterimi yapılmıştır.

Yarıyıl Özel
Programı
kapsamında
112 etkinlik
gerçekleştirilmiş ve bu
etkinliklere

18.664
öğrenci
katılmıştır.

Öğrencilerin yoğun katılımının yaşandığı Yarıyıl Özel Programında 112 etkinlik gerçekleştirilmiş ve bu etkinliklere 18.664 öğrenci
katılmıştır.

» “Sen İstanbul Olsaydın Keşke” konulu sergi

» Taşa İşlenen Medeniyet Fotoğraf Sergisi

» Yarıyıl Özel Programları

» “Kayıp Emanet” adlı Yetişkin Oyunu
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Birbirinden
değerli bilim,
sanat ve kültür
insanları ile
öğrencilerimiz
okullarında
ziyaret edildi.

...

Prof. Dr. Emin
Işık, Dursun
Ali Taşçı gibi
yazar ve bilim
insanları ile
gerçekleştirilen
77 programa

9.650

öğrenci
katılmıştır.

KÜLTÜR SANAT
OKULDA
BAŞLAR
İlçemizde bulunan ortaokul ve liselerde
düzenlediğimiz etkinlikte kültür ve sanat
öğrenci ile buluşturulmaktadır. Dört yıldır
sürdürülen ve artık bir klasik haline gelen
programda hedef; kültür ve sanatı, çeşitli
nedenlerle kültür merkezlerine gidemeyen
çocuklara götürmektir. Ortaokul son sınıf ve
lise birinci sınıf öğrencileri ile yaptığımız bu
etkinlikler; o yaş çocuklarının taze dimağlarında önemli bir etki ve farkındalık meydana
getirmektedir. Bu sayede, geleceğin idarecileri ve toplum insanları olacak olan çocukların gönlünde, milli ve manevi değerlerimizin
tohumları serpilmektedir.
“Kültür-Sanat Okulda Başlar” programı, Ümraniye Belediyesi ve Milli Eğitim Ümraniye
İlçe Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen bir
söyleşi programıdır. Program çerçevesinde
başarılı işlere imza atmış, alanında uzman,
halkın beğeniyle takip ettiği yazar ve bilim insanları, Ümraniye içerisinde yer alan
okullardaki öğrencilerle buluşturulmaktadır.
Kültür-sanat etkinliklerini okullara taşıyarak, kültür sanat faaliyetleri içerisinde bulunamayan gençlerin bu etkinliklere katılıp
istifade etmeleri ve konukların bilgi birikimlerinden, hayat ve eğitim tecrübelerinden
yararlanmaları ve bu bilgileri hayatlarını şekillendirmek ve yönlendirmek için kullanmaları amaçlanmıştır.

Hanımlara yönelik 3 aylık bir eğitim programı olan Akademi
Nisa’da yaklaşık 100 katılımcı hanım, uzmanlar tarafından
hazırlanmış zengin bir müfredatla eğitime başladı.

2015 yılının Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı
olması sebebiyle birçok okulda Çanakkale
zaferi farklı yönleriyle ele alınmış ve öğrencilere anlatılmıştır. Her program sonunda öğrencilere Ümraniye Belediyesinin armağanı
olarak kitap dağıtımı yapılmıştır.
2015 yılında Prof. Dr. İdris Bostan, Yusuf
Kaplan, Prof. Dr. Emin Işık, Sinan Yağmur, Bilal Tekcan, Dursun Ali Taşçı, Ayla Ağabegüm
gibi farklı konularda yazar ve bilim insanları
ile gerçekleştirilen 77 programa 9.650 öğrenci katılmıştır.

AKADEMİ NİSA

AKADEMİ NİSA, hanımlara yönelik 3 aylık bir eğitim programıdır.
100 kadar katılımcı hanım, bu programla, konularında uzman
akademisyen ve eğitimcilerden tefsir, tasavvuf, tarih, dinler
tarihi, İslam tarihi, din psikolojisi, sosyoloji gibi klasik alanların
yanı sıra örnek kadınlar, kadın edebiyatçılar, kadın STK'ları gibi
özgün başlıklar altında dersler alacak.
Sosyal bilimler ve kültürel alanlarda kadınlara yönelik eğitim
veren program, haftada bir gün ve ayda dört kez gerçekleştiriliyor.
Her biri alanında uzman, kişilerce verilen seminerlere Prof. Dr.
Ömer Çelik, Prof. Dr. Ömer Faruk Harman, Belkıs İbrahimhakkıoğlu,
Yıldız Ramazanoğlu, Av. Sibel Eraslan ve Belçika Milletvekili
Mahinur Özdemir gibi çok sayıda isim katılıyor. Hafta hafta
program içeriğini ilerleyen sayfalarda görebilirsiniz.

» Ayla Ağabegüm’ün katılımları ile gerçekleştirilen
program

Program kapsamında tarih, edebiyat, rehberlik, hayat bilgisi, kişisel gelişim gibi farklı
konu ve başlıklar işlenmektedir. Ayrıca her
ayda yer alan özel gün ve haftalara yönelik konular da işlenmektedir. Bu kapsamda

» Prof. Dr. İdris Bostan’ın katılımı ile gerçekleştirilen
program

Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi
(Ümraniye Belediyesi Başkanlık Binası)
Tel: 443 56 00 / 1184

Eğitimle ilgili olarak
gerçekleştirdiği ve
yer aldığı projelerle
sanat ve akademi
camiası ile vatandaşlar arasında köprü kuran Ümraniye Belediyesi, yeni
ve farklı bir eğitim
programına
imza
attı. Bu sayede her
yaştan ve her gruptan vatandaşın eğitimini önemseyen
ve ilçedeki belediye faaliyetlerini yalnızca
maddî hizmetlerle sınırlı tutmayan Belediyemiz, hanımların eğitimi için büyük ve önemli
bir adım daha atmış oldu.
Hanımlara yönelik 3 aylık bir eğitim programı
olan Akademi Nisa’da yaklaşık 100 katılımcı hanım, uzmanlar tarafından hazırlanmış
zengin bir müfredatla eğitime başladı.

» Akademi Nisa-Belkıs İbrahimhakkıoğlu’nun katılımları ile

» Belçika Milletvekili Mahinur Özdemir’in katılımları ile

2015 yılının son aylarında başlayıp 2016 yılında da devam edecek olan Akademi Nisa’da
katılımcılar; konularında uzman akademisyen ve eğitimcilerden tefsir, tasavvuf, tarih, dinler tarihi, İslam tarihi, din psikolojisi,
sosyoloji gibi klasik alanların yanı sıra örnek
kadınlar, kadın edebiyatçılar, kadın STK’ları
gibi özgün başlıklar altında dersler almaktadır. Her biri alanında uzman kişilerce verilen
seminerlere Prof. Dr. Ömer Çelik, Prof. Dr.
Ömer Faruk Harman, Belkıs İbrahimhakkıoğlu, Safiye Morçay, Yıldız Ramazanoğlu,
Sümeyye Erdoğan ve Belçika Milletvekili
Mahinur Özdemir gibi çok sayıda isim katılmış ve katılacaktır.

Her biri
alanında
uzman
kişilerce
verilen
seminerlere;
Prof. Dr.
Ömer Çelik,
Prof. Dr.
Ömer Faruk
Harman ve
Sümeyye
Erdoğan
gibi isimler
katıldı.

Güçlü eğitim kadrosu ve geniş yelpazeli içeriğiyle Akademi Nisa, hanımların kendilerini
idrak ve ifade edebilecekleri bir alan olmasıyla eğitim dünyasında önemli bir yeri doldurmuştur.
Sosyal bilimler ve kültürel alanlarda kadınlara yönelik eğitim veren program, haftada
bir gün ve ayda dört kez gerçekleştirilmekte
olup derslerin bitiminde katılımcılara sertifika verilmesi planlanmaktadır.
» Prof Dr. Emin Işık’ın katılımları ile gerçekleştirilen program
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» Akademi Nisa-Sümeyye Erdoğan’ın katılımları ile
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RAMAZAN
ETKİNLİKLERİ

2015 yılı
Ramazan
etkinliklerine

50.800

vatandaşımız
iştirak etmiştir.

...

Osmanlı
Dönemi’nin
önemli
Ramazan
Geleneği olan
‘Temcid Salası’
Ümraniye’de
yeniden hayat
buldu.

Ramazan ayı İslam Dünyası için büyük bir
öneme sahiptir. Çünkü manevi duyguların
Allah’a yaklaşma ve insanlık duygularının en
yüksek ve yoğun olduğu önemli aylardan birisidir. Bütün Müslümanların bir ay boyunca
oruç tutması, birlikte hareket etme anlayışını güçlendirir, düşünce ve davranış birlikteliğini geliştirerek toplumsal bütünlüğü geliştirir. Bu yönüyle Ramazan ayının hem manevi
hem bireysel hem de toplumsal yararları oldukça fazladır.
Ümraniye Belediyesi olarak 2004 yılından
bu yana Ramazan ayına yönelik, Ramazan
ayının ruhuna uygun etkinlikler düzenlemekteyiz. 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 bir
ay geçirmesi amacıyla birçok etkinlik düzenlenmiştir.

Ramazan ayındaki etkinlikler Ümraniye meydanda her sene farklı bir konseptle kurulan
büyük bir çadırda gerçekleştirilmektedir.
2015 yılı Çanakkale zaferinin 100. Yılı olması sebebiyle Ümraniye Meydan, “Çanakkale
Zaferi” konsepti ile Ramazan’a hazırlandı.
Çanakkale şehitler anıtının devasa maketi
kurularak, içinde Çanakkale yağlıboya resimleri sergilendi. Böylece Çanakkale Zaferinin
manevi şuuru Ramazanın maneviyatıyla birleştirildi. Ramazan ayı boyunca her gün gerek çocuklara, gerekse yetişkinlere yönelik
etkinlikler düzenlendi. Her gün saat 17:30 da
jonglör, kukla gösterisi, Hacivat ile Karagöz,
Geleneksel Türk Tiyatrosu tasvir yapımı, 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 Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Necmettin
Nursaçan, Belkıs İbrahimhakkıoğlu gibi din
adamları ve entelektüellerin yanısıra; Mesut Kurtis, Sami Özer, Ömer Karaoğlu gibi
sanatçılar katılıp eserlerini ve birikimini Ümraniyelilerle paylaştı. Ayrıca hemşeri derneklerinin Ümraniye Meydanda kurduğu stantlarda, dernekler kendi kültürlerini, kültürel
ürünleri tanıtma, hemşeri olarak bir araya
gelme ve diğer kültürleri daha yakından tanıma fırsatı buldu.

» 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.
2015 yılında ikincisi düzenlenen programa
yaklaşık 2000 vatandaş katıldı ve Ramazan
ayının birlik ve bütünlüğü içerisinde sahur
yaptı. Ümraniye Belediye binası bahçesinde düzenlenen programa katılan yaklaşık
2000 kişiye sahur yemeği ve temcid pilavı
ikram edildi. Program kapsamında sahneye
çıkan tasavvuf sanatçısı Mehmet Kemiksiz,
seslendirdiği ilahilerle katılımcılara “Temcid”
ruhunu yaşattı. Sabah ezanının okunmasının
akabinde Medine, İmam-ı Azam ve İlim Sarayı Camileri’nden Temcid-i Şerif okundu.

» Ümraniye Meydanı/ Dernek Vakıf Standları

Konusu
» Resim, Hikâye ve Şiir
Yarışmaları Ödül Töreni “100. Yılında
Her yıl düzenlediği yarışmalarla sanat ve
edebiyat dünyasına yeni yetenekler ve eserler kazandıran Ümraniye Belediyesi, bu yıl
11.sini düzenlediği Geleneksel Resim, Hikâye
ve Şiir Yarışmalarını başarı ile sonlandırdı.
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.
Seçici kurulunda; alanında uzman bir sanatçı
ve edebiyatçı kadrosunun yer aldığı yarışmalarda uzun süren değerlendirmeler sonunda
dereceye girenler belirlendi.

» Ümraniye Belediyesi/ Sahur Temcid Programı

» Srebrenitsa Şehitleri
Ümraniye’de Dualarla
anıldı.

» Ümraniye Meydanı

ÇANAKKALE
100. YIL ÖZEL
PROGRAMLARI

Konusu “100. Yılında Çanakkale Zaferi” olarak belirlenen yarışmaların sonunda İstanbul
Crowne Plaza’da düzenlenen bir program
ile dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin
onur konuğu olduğu programda, dereceye
giren ve sergilenmeye değer görülen resimlerden oluşan serginin de açılışı yapıldı.

Çanakkale
Zaferi” olarak
belirlenen
yarışmaların
sonunda,
dönemin
Çevre ve
Şehircilik
Bakanı İdris
Güllüce’nin
de katıldığı
programda
dereceye
girenlere
ödülleri
takdim edildi.

1995 Temmuz’unda yaşanan ve en az 8.372
Boşnak’ın Bosna-Hersek’in Srebrenitsa kentinde Bosna Sırp ordusu tarafından soykırıma uğratılması sonucu ortaya çıkan Srebrenitsa katliamı, II. Dünya Savaşı’ndan bu yana
Avrupa’da gerçekleşmiş en büyük toplu insan kıyımıdır ve hukuki açıdan da belgelenmiş bir soykırımdır.
Ümraniye Belediyesi, Ümraniye’li hemşehrilerimizle birlikte sahur yapmak ve Müslüman vicdanın kanayan yarası Srebrenitsa’yı
anmak amacıyla, Ümraniye Çiftlik Sokak’ta
sahur programı düzenledi. Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı sahur programında, Srebrenitsa şehitleri dualarla anıldı.

» Ahmet Özhan Konseri

» Ramazan Programları-Zeyd Şoto
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» Ramazan Ayı Etkinlikleri

» Sahur Programı-Çiftlik Sokak

» Resim, Hikaye ve Şiir Yarışması Ödül Töreni
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» Dolmabahçe Sanat
Galerisi - 100. Yılında
Çanakkale Resim
Sergisi Açılışı

Çanakkale
Zaferi’ni ve
Çanakkale
Şehitlerimizi
anmak
üzere Bosna
Hersek’te
program
düzenlendi.

...

Sanatın ve
kültürün çeşitli
alanlarında
“Çanakkale”
temalı
programlar
düzenlendi.

2015 yılında 100. Yılını yaşadığımız, metrekareye 6 bin merminin düştüğü, yaşlısından
gencine fedakâr insanlarımızın ülkemiz için
gözünü kırpmadan şehit düştüğü, Çanakkale
Savaşının önemine dikkat çekmek, milli şuurun oluşmasına katkı sağlamak adına Ümraniye Belediyesi olarak uluslararası düzeyde
resim sergisi organize etmiş bulunmaktayız.
Bu kapsamda 100. Yılında Çanakkale zaferi temalı resim sergimiz, Dolmabahçe sanat
galerisinde vatandaşlarla buluştu. Sergide
yer alan resimler Ümraniye Belediyesi 11.Geleneksel Resim Yarışmasında dereceye girmiş eserler olup sergi kapsamında, savaşta
kullanılan süngüler, silahlar, askeri malzemelerden, kişisel eşyalara kadar birçok objeye
ve belgeye yer verilmiştir.Sergi dokuz gün
boyunca açık kalmıştır.

» Bosna Hersek’de
Çanakkale Sergisi
Çanakkale ruhunun Türkiye sınırlarını aşan
boyutunu gözler önüne sermek isteyen
Ümraniye Belediyesi, 18 Mart Çanakkale
Zaferi’ni ve bu savaşta 3000 şehit veren
Saraybosna’nın Çanakkale şehitlerini anmak
üzere Bosna-Hersek’in Başkenti Saraybosna’da büyük bir etkinlikle gerçekleştirdi. 2.
Dünya Savaşının başlamasına neden olan
Avusturya- Macaristan İmparatorluğu veliahtına suikast olayının vuku bulduğu şehir
olan ve bu anlamda Çanakkale zaferiyle de
dolaylı bağlantısı bulunan Başkent Saraybosna’da düzenlenen “100. Yılında Çanakkale Zaferi” adlı sergiye katılım oldukça yoğundu. Bu kapsamda konusu 100. Yılında
Çanakkale Zaferi olarak belirlenen 11. Geleneksel Resim Yarışması’nda dereceye giren
eserlerden oluşan bir sergiyi Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da açtı. Etkinlik,
ünlü Tenor Hakan Aysev ve Piyanist Anjelika
Akbar’ın Çanakkale’ye dair ağıtlardan oluşan
repertuarla verdikleri konserle devam etti.

Ümraniye Belediyesi, ana teması 100. Yılında
Çanakkale olan CNR Kitap Fuarında katılımcı
olarak yer almıştır. CNR Kitap fuarında dereceye giren yarışma yayınları, sempozyum ve
kongre bildirilerinden oluşan özel telif eserler, sergi amacıyla raflarda yer almıştır. Yayınlarımızı okuyucularla bir araya getirmek
amacıyla kurulan stant, Belediyemizin kültür
ve sanat faaliyetlerini vatandaşa tanıtmayı
hedeflemiştir. Ziyaretçilerin, birçoğu proje
olarak gerçekleşen kitapları ve katalogları ve
özel çalışmaları görme ve tanıma imkânları
buldular. Ayrıca fuar alanında dereceye giren
Çanakkale resimleri sergilenmiş, Çanakkale
çizgi filmi ekranlara taşınmıştır.

» Ümraniye Belediyesi
Çanakkale Zaferi’ni
Ankara’ya Taşıdı
Her yıl düzenlediği “Geleneksel Resim, Hikâye ve Şiir Yarışmaları” ile sanat dünyasına
yeni yetenekler ve hatırı sayılır eserler kazandıran Ümraniye Belediyesi, şiir ve resim
yarışmalarının 11. yılında temayı “100. Yılında
Çanakkale Zaferi” olarak belirledi.
Ümraniye Belediyesi olarak Çanakkale’ye
yönelik sergi ve programlarımızı hem ulusal hem de uluslararası platformlara taşıyarak, Çanakkale zaferinin anlam ve önemine
kuvvetli bir vurgu yapmayı 2015 yılı boyunca
önemli bir görev ve hedef olarak belirledik.
Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile
ortak bir projeye imza attık. Ankara Devlet
Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğü bünyesinde açılan Hasan Rıza Sergi Salonunun
açılışını Ümraniye Belediyesinin Çanakkale
konusunu ele alan 10. ve 11. Resim Yarışması’nda dereceye giren eserlerden ve Çanakkale ile ilgili materyallerden oluşan sergi ile
gerçekleştirdik. Açılışa sanat ve siyaset alanından bir çok önemli insan katıldı.

» CNR Expo Kitap Fuarı

» Bir Hürriyet Türküsü
Çanakkale Destanı
» 100. Yılında Çanakkale Resim Sergisi

» Çanakkale’ye Dair Ağıtlardan oluşan bir konser
verildi.

» Tarihe Sığmayan
Destan: “Çanakkale
Geçilmez” Çizgi
Filminin 3D Gösterimi
Ümraniye Belediyesi olarak Çanakkale Zaferine yönelik
yaptığımız diğer bir
önemli etkinlik de
tamamı Ümraniye
Belediyesi tarafından yaptırılan ve
alanında tek olma
özelliği taşıyan Çanakkale savaşını konu
alan “Tarihe sığmayan destan: Çanakkale
Geçilmez” adlı çizgi filmi 3D’ye çevirerek,
milli eğitim bünyesinde yer alan okullardaki
öğrencilere gösterimi yapıldı. Böylelikle öğrenciler tarihimizin destansı savaşını gerçek
boyutuyla izleme ve öğrenme fırsatını yakaladılar.
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» CNR Expo Kitap Fuarı

Ümraniye Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin
100. yılı münasebetiyle “Bir Hürriyet Türküsü Çanakkale Destanı” adlı program düzenledi. Sunuculuğunu televizyon programcısı Recep Ergül’ün yaptığı programda ünlü
bestekâr Amir Ateş ve Türk Sanat Müziği
sanatçısı Arzu Akça konseri gerçekleştirildi.
Program kapsamında 80 yıllık taş plaktan
türküler çalınarak, şiirler okundu. Ayrıca Çanakkale savaşını anlatan sergi ve Kum Sanatı
gösterisi gerçekleştirilerek, Çanakkale ruhu
yaşatılmaya çalışıldı.

» Tenor Hakan Aysev ve Piyanist Anjelika Akbar’ın
Konseri-- Bosna Hersek

» Bosna Hersek

» “Bir Hürriyet Türküsü Çanakkale” Programı

» Sergide; Resimler ve Çanakkale ile ilgili materyaller
sergilendi.

» Çanakkale Şehitleri
İçin Hatim Duası
Kur’ân-ı Kerim Ziyafeti

Çanakkale
Zaferi’nin
anlam ve
önemine
kuvvetli
bir vurgu
yapmayı 2015
yılı boyunca
önemli bir
görev ve
hedef olarak
belirledik ve
bu kapsamda
birçok projeye
imza attık.

Ümraniye Belediyesi ve Ümraniye Müftülüğü’nün ortaklaşa düzenlediği “Çanakkale
Şehitleri İçin Hatim Duası ve Kur’ân-ı Kerim
Ziyafeti” programı Nikâh Sarayı’nda gerçekleştirildi.

» Çanakkale Şehitleri İçin Düzenlenen Program-Nikah
Sarayı
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11. GELENEKSEL
YARIŞMALAR
Çanakkale
Zaferinin
anlam ve
önemi,
100. yılında
farklı sanat
dallarından
eserlerle
somutlaştırıldı.

...

11. Geleneksel
Resim
Yarışmasına

154

adet eser
katılmıştır.

...

11. Geleneksel
Hikâye
Yarışmasında

Kültürel ve sanatsal içerikli yarışmalar, toplum olarak edinilen kültürel birikime, yeni
yetenekleri ve eserleri katarak 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 2015
yılında 11.si 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 11 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 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.

2.291
eser

yarışmıştır.

11. Geleneksel Şiir Yarışmasına 1.748 eser katılmıştır.
» Hikâye Yarışması
Hikâyeciliğin
y a yg ı n l a ş a r a k
yaşatılması ve
yeni yazarların
edebiyat dünyasına
kazandırılması
gibi
hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen 11.Geleneksel Hikâye
yarışmasının konusu “Serbest”
olarak belirlendi.
Türkiye’den ve dünyanın çeşitli yerlerinden
gelen eserlerin yarıştığı yarışmanın sonunda
ödül alan eserlerin yer aldığı “Rüya Tamircisi” ve Akasya Ağacı” adlı kitaplar yayımlandı ve ilgililerin beğenilerine sunuldu. 11.
Geleneksel Hikâye Yarışmasında 2.291 eser
yarışmıştır.

» Resim Yarışması
Yarışmalarımızın diğer önemli
bir dalı ise Geleneksel Resim
Yarışmamız. 11.
Resim
yarışmanın konusu
“100. Yılında Çanakkale Destanı”
olarak belirlendi.
1. Dünya Savaşı
dâhilinde vuku
bulmuş olup milletimiz için çok
önemli bir uyanış anlamı ifade eden ve aynı
zamanda Kurtuluş mücadelesinin de dibacesi olma özelliğini taşıyan Çanakkale Zaferi’ne
kuvvetli bir vurgu yapmanın amaçlandığı yarışmaya, 154 adet eser katılmıştır. Yarışmanın sonunda dereceye giren eserlerin yer
aldığı 11. Resim Katalogu’nu yayımlayarak,
bu zengin çalışmanın sanat çevrelerine ulaşması sağlandı.
Dereceye giren eserler “Çanakkale Zaferinin
100. Yılı” kutlama programları çerçevesinde
ve çeşitli etkinlikler kapsamında sergilenmiştir. Eserler Dolma Bahçe Sanat Galerisi,
Bosne Hersek, Ankara Hasan Rıza Sergi Salonu, CNR Expo, Ümraniye Meydan gibi yerlerde sergilendi.

» 11. Geleneksel Yarışmalar Jüri Toplantısı
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» Şiir Yarışması
Ümraniye Belediyesi’nin bu yıl 11.
kez düzenlediği
diğer bir yarışma
ise
‘Geleneksel
Şiir
Yarışması’.
Şiir yarışmamızın
konusu
Resim
Yarışmasında olduğu gibi “100. Yılında Çanakkale
Destanı”
olarak
belirlendi. Ülkemiz açısından hayati bi öneme sahip olan
Çanakkale Zaferinin sanatın farklı alanları
ile ifade edilmesi ve konuyla ilgili kalıcı eserlerin verilmesi ve diğer nesillere aktarılması oldukça önemlidir. Toplumları, ulusları
derinden etkileyen ve onların geleceğine
yön veren olayların her nesil tarafından bilinmesi, özümsenmesi ve aktarılması milli
birlik ve beraberlik mekanizmasının gelişimi
açısından hayati bir öneme sahiptir. Çünkü
geçmişini bilmeyen nesiller geleceklerini
kuramazlar. Sanat, tarihi olayları yansıtması ve aktarması bakımında hem duygulara
hem de düşüncelere hitap eden önemli bir
araçtır. Bu sebeple Çanakkale Zaferine dair
satırları olan, duygu düşüncelerini mısralara
döken şair ve şair adaylarının kendilerini ifade etmesine ve bunu aktarmalarına olanak
sağladık. Ülkemizin yanı sıra Asya, Avrupa
gibi dünyanın farklı kıtalarından da katılımın
gerçekleştiği 11. Geleneksel Şiir Yarışmasına
1.748 eser katılmıştır. Yarışmaların sonunda
dereceye giren şiirlerin yer aldığı “O Topraklarda” adlı şiir kitabı yayımlandı.

KÜLTÜR
GEZİLERİ

dü. Katılımcılara sabah ve öğle olmak üzere
2 öğün yemek dağıtıldı. 100 yıl önce büyük
bir mücadelenin yaşandığı, savaşın hala izlerini ve ruhunu taşıyan toprakları görmek ve
o kokuyu teneffüs etmek, milli bilinç ve şuuru canlandırmak açısından büyük bir öneme
sahip olmakla beraber, kutsal bir amaca hizmet etmektedir.

» Çanakkale Kültür Gezileri

2015 yılında
136 araç ile

6.500
» Çanakkale Gezisi Araçları

kişi
Çanakkale’ye
götürüldü.

İstanbul Kültür Gezileri;
2015 Yılında İstanbul’un farklı mekânlarına
kültürel geziler düzenlenmiştir. Bu geziler
vasıtasıyla İstanbul içinde tarihi ve kutsal
mekanlara gitmek isteyenler için önemli bir
hizmet gerçekleştirilmiştir. Bu hizmet kapsamında ile 2.700 vatandaşımız gezilerden
faydalanmıştır.

Çanakkale Kültür Gezileri;
Ümraniye Belediyesi olarak ilkini 2005 yılında gerçekleştirdiğimiz önemli kültürel ve tarihi hizmetlerimizden biri olan ücretsiz Çanakkale gezileri 2015 yılında da devam etti.
Her yıl düzenlediğimiz gezilerin, 2015 yılında
Çanakkale Zaferinin 100. Yılı olması sebebiyle ayrı bir anlamı ve önemi vardı. 2015 yılında geziler toplu bir şekilde gerçekleştirildi. 3 farklı günde gerçekleştirilen programda
136 araç ile 6500 kişi Çanakkale’ye götürül» İstanbul Gezileri
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YAYINLARIMIZ
» Uluslararası Ramazan
Sempozyumu:
Ramazan ve Oruç

Bilim ve
Sanat Eserleri
kitaplaştırılarak
Sanat,
Edebiyat
ve Bilim
dünyasına
zengin eserler
kazandırıldı.

Ramazan
ve Oruç adlı
eser 13-15
Te m m u z
2012 tarihinde İstanbul
Haliç Kongre
Merkezinde
düzenlediğimiz Uluslar
arası Ramazan
Sempozyumunda sunulan
tebliğlerden
oluşmaktadır. Çok sayıda ilahiyatçı, sosyolog ve tarihçinin danışma kurulunda yer aldığı, yüzün
üstünde akademisyenin muhtevasına katkı
sağladığı sempozyum, dünden bugüne Ramazan ve Oruç konusunda Doğuda ve Batıda ortaya konulan birikimin zengin ve rafine
bir özetidir.
Ramazan’ın ve Orucun ekonomi-politiği,
musikisi, sohbetleri, dinler tarihi açsından
önemi Kur’an’da ve diğer dinlerdeki görünümleri, Orucun sırları, Çocuk ve Oruç, din
felsefesi açısından oruç gibi genel başlıklardan mahyanın siyasi ve kültürel anlamına
hattatların Ramazanına; Amerika, İsveç, Kırgızistan, Kuzey Afrika ve Tunus’ta Ramazan
ve Kadir Gecesine kadar benzeri daha birçok
spesifik başlıklara uzanan, tüm boyutlarıyla
Ramazanın ve orucun ele alındığı kapsamlı
bir eser meydana geldi.

» 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.
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Bu yüzden, kendisi de hocaların hocası olarak bilinen ilim adamı Prof. Dr. Bekir TOPALOĞLU yönetiminde, imam Mâtürîdî’nin
çağlara ışık tutan eseri Te’vîlâtü’l Kur’ân adlı
eserinin Türkçe çevirisinin yapılmasına katkıda bulunarak İslâm dünyası için önemli bir
eserin Türkçeye kazandırılması ve ölümsüzleştirilmesini sağladık.

» Yarışma Yayınları
Ümraniye Belediyesi olarak her yıl düzenlediğimiz Geleneksel Resim, Hikâye ve Şiir
Yarışmalarımızın sonunda dereceye giren
eserlerden oluşan şiir ve hikâye kitabı ve
resim katalogunu sanat dünyasına kazandırmaktayız. 2015 yılında 11. si düzenlenen
yarışmaların sonunda “Rüya Tamircisi ve
Akasya Ağacı” adlı iki hikâye kitabı, “O topraklarda” adlı şiir kitabı ve Resim katalogu
basılmıştır.

Kütüphane
Müdürlüğü
MESLEK EDİNDİRME KURSLARI
Güz Dönemi Kursları «
Engelliler Merkezi Eğitimleri «
Atölye Sınıfları «
Sergiler Ve Defile «
KİŞİSEL GELİŞİM KURSLARI
Yetişkinlere Yönelik Kurslar «
Çocuklara Yönelik Kurslar «
Müzik Kursları «
Semazen Kursları «
SANATKÂRLAR ÇARŞISI
Çocuk Sanat Atölyesi «
PROJELER
Çok Okuyan Çok Gezer Kitap Okuma Yarışması «
BİLGİ EVLERİ
Kütüphane/İnternet Hizmeti «
SOSYAL AKTİVİTELER
İstiklâl Marşı Güzel Okuma Yarışması «
Çanakkale Şehitlerini Anma ve Seyit Onbaşı «
23 Nisan Şenliği «
Çevre Koruma Haftası «
Bilge Çocuk İftarı «
Bilge Çocuk Yaz Okulu «

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası «
Ömer Seyfettin’ i Anma Programı «
KULÜPLER
Değerler Eğitimi Kulübü «
Akıl ve Zekâ Oyunları Kulübü «
Tiyatro Kulübü «
Satranç Kulübü «
EĞİTİM ÇALIŞMALARI
Bilge Çocuk (Üstün Yetenekli Çocuk) Eğitimi «
Matematik «
İngilizce «
Arapça «
Cemil Meriç Gençlik Kültür ve «
Eğitim Merkezi’ nde verilen Eğitim Çalışmaları
GEZİ PROGRAMLARI
İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi «
Panorama 1453 Tarih Müzesi «
Miniatürk «
Mimar Sinan Camii «
Topkapı Sarayı «
TRAFİK EĞİTİM PARKI
YENİ HİZMET BİNALARIMIZ
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