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Milletler, köklü kültür ve sanat birikimleri sayesinde muasır medeni-
yetler seviyesine ulaşır. Çünkü kültür ve sanat, bir milletin aynasıdır. 
İnternetin ve hızla gelişen teknolojik ürünlerin olduğu günümüz 
dünyasında, bireyler ve kültürler arasındaki etkileşim de sınırsız 
olmaktadır. Bu küresel dünyada, millet olarak varlığımızı idame 
ettirmek ve geleceğe güçlü ve emin adımlarla yürümek istiyorsak, 
bu ancak öz değerlerimizi ve kültürümüzü korumakla mümkün 
olacaktır. 

Bu düşüncelerle kültür ve sanat etkinliklerimizi planlıyor ve hayata 
geçiriyoruz.

Kasım ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, siz kıymetli 
Ümraniyelileri edebiyat, şiir, sinema, tiyatroyla, söyleşi, konferans ve 
seminerlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Her ay, ekibimizle 
büyük bir heyecan ve titizlikle Ümraniye’nin dört bir yanında 
bulunan kültür-sanat merkezlerinde birbirinden değerli sanatçı ve 
akademisyenleri sizlerle bir araya getiriyoruz. Kültür-Sanat 
etkinliklerimize gösterdiğiniz ilgi bizleri mutlu ve memnun ediyor.

Kıymetli Ümraniyeliler,

Kültür-Sanat etkinliklerimizde, yediden yetmişe her kesime hitap 
edebilecek bir yelpaze oluşturma çabasıyla hareket ediyoruz. 
Bilhassa gençlerimizin ve çocuklarımızın ilgilendikleri konulara 
titizlikle eğiliyor, geleceği emanet edeceğimiz evlatlarımızın ilgileri 
ve yeteneklerini desteklemeye gayret ediyoruz. Sırası gelmişken, 
çocuklarımızın iyi şekilde yetişmesinde en büyük çaba ve 
sorumluluğun, onları emanet ettiğimiz değerli öğretmenlerimize 
düştüğünü de belirtmek isterim. Bu vesileyle, topluma rehberlik 
eden değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. 

8 Kasım’da âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimizin 
dünyaya teşriflerinin 1448. yılını idrak ediyoruz. Mevlid Kandili’miz 
mübarek olsun. Ülkece zor zamanlardan geçtiğimiz ve 
Cumhurbaşkanımızın deyişiyle yeni bir istiklal mücadelesi verdiğimiz 
bu günlerde duâmız, Cenab-ı Hakk’ın, sevgili Nebi’si Hz. Muhammed 
(SAV) hürmetine bizleri muzaffer eylemesidir. 

İsmet YILDIRIM
Ümraniye Belediye Başkanı
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Saygıdeğer Kültür-Sanat Dostları;

Herkesin ortak değerine, kültürüne ve zevk anlayışına hitap eden 
Kasım ayı kültür-sanat bültenimizi sizlerin beğenisine sunuyoruz. 
Yine çerçevesi geniş ve renkli bir muhteva ile karşınızdayız. 
Kültür-sanat ve eğitim merkezlerimizde her gün, gündüz veya 
akşam programları düzenlemeye devam ediyoruz. Sizlerle birlikte 
kültür merkezlerimizi yaşayan, nefes alan mekânlar haline
getiriyoruz. 

Araştırmacı-yazar H. Yıldırım Ağanoğlu moderatörlüğünde ve 
uzman konuklarımızın katılımıyla “Diyar-i Memalik-i Osmaniye’den” 
programında, bu ay Şam’ı tanıyacağız. Değerli öğrencilerimizin, 
önemli eserlere imza atmış yazarlarımızı ve alanında uzman isimleri 
dinleme fırsatı bulduğu “Kültür-Sanat Okulda Başlar” buluşma-
larının bu ayki konukları: Ümraniyespor Kulübü Futbolcuları, Dr. 
Ahmet Anapalı, Dursun Ali Taşçı, Abdullah Kibritçi, Faruk 
Göncüoğlu, Özlem Balcı, Nevzat Yıldırım ve Prof. Dr. Azmi Bilgin 
olacak. 

Peygamber Efendimiz (SAV)’in dünyaya teşriflerinin yıldönümünü 
idrak edeceğimiz “Mevlid-i Neb-i Haftası”nda, “Mevlid Kandili” 
programı vesilesiyle İlim Sarayı Camii’nde buluşuyoruz. Gündem 
sohbetleri kapsamında; Prof. Dr. Nurullah Genç ile “Başarı Bedel 
İster”, Dr. Ahmet Avcı ile “Başarılı ve Mutlu Olmaya Var Mısın”, 
Recep Demirkaynak ile “Kim Olduğunuzu Biliyor Musunuz?” ve 
İsmail Kılıçarslan ile “Modern Dünya’da Genç Olmak”  konularını 
işleyeceğiz. Tarih Sohbetleri programında Yavuz Bahadıroğlu, 
“Plevne Müdafaası”nı ele alacak. 

Her ay olduğu gibi yetişkin ve çocuklar için hazırlamış olduğumuz 
zengin bir tiyatro programımız var. “Bir Osmanlı Hikâyesi”, “Sevgili 
Doktor”, “Bahriyeli Yarim Var” ve “Mahkûm Yusuf” adlı yetişkin 
tiyatrolarının yanı sıra; “Karınca Hikâyesi”, “Sakar Zeze”, “Pati 
Sokağı”, “Diş Fırçası Mikroplara Karşı”, “İbiş ve Keloğlan”, “Zaman 
Tüneli”, “Karagöz Futbol Hakemi”, “Ormanlar Hepimizin”, “Son 
Tohum”, “Çarpım Tablosu”, “Karagöz Aranıyor”, “Akrobat 
Kardeşler”, “Baloncu Bobo” ve “Mause Ailesi” gibi tiyatrolarımız, 
çocuklarımızın Kasım ayını neşeli geçirmesine vesile olur diye 
umuyoruz.  

Sağlık seminerleri kapsamında gerçekleştireceğimiz “Organ Bağışı” 
ve “Diyabet”  konulu bu önemli programların, hem bilgilenme hem 
de önlem alma bakımından faydalı olacağına inanıyoruz.

Ayrıca dinleti programlarımızda; Türk Halk Müziği Sanatçıları 
Coşkun Karademir ve Özer Özel, Karadeniz Müziğinin güçlü sesi 
Engin Orta birbirinden güzel eserleri Ümraniye’miz için
seslendirecekler.
 
Kültür-sanatla dolu bir ay geçirmenizi diler, hepinize sevgilerimi 
sunarım.
                                                                                                                              

Mesut ÖZDEMİR
Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı



BİR BAKIŞTA

02 
Çocuk Tiyatrosu 
Karınca Hikâyesi 
Saat: 12:00
MAKM

03
Çocuk Tiyatrosu 
Sakar Zeze
Saat: 12:00
NEKM
&
Pati Sokağı
Saat: 12:00
CMKM

05
Kültür Sanat Okulda Başlar
Ümraniyespor Kulübü
Futbolcuları 
Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi 

06
Kültür Sanat Okulda Başlar
Ümraniyespor Kulübü
Futbolcuları 
Ümraniye Anadolu İmam Hatip
Lisesi 

08 
Mevlid Kandili Programı
(Akşam Namazı Akabinde)
Yer: İlim Sarayı Camii

10
Kukla Gösterisi
Zaman Tüneli
Saat: 12:00
CMKM

11 
Kültür Sanat Okulda Başlar
Dr. Ahmet Anapalı  
Atakent Şeh. Öğr. Selçuk Paker
Anadolu Lisesi

09
Çocuk Tiyatrosu 
Diş Fırçası Mikroplara Karşı 
Saat: 12:00
MAKM
&
İbiş ve Keloğlan
Saat: 12:00
NEKM
&
Konser
Coşkun Karademir / Özer Özel
Saat: 19:00
NEKM



PROGRAMLARIMIZ

12
Kültür Sanat Okulda Başlar
Dursun Ali Taşçı
Atatürk Mesleki Teknik ve 
Anadolu Lisesi

13
Kültür Sanat Okulda Başlar
Abdullah Kibritçi
Ümraniye Merkez Anadolu 
Lisesi
&
Sağlık Semineri
Ümraniye Eğitim Arşt. Hast.
Organ Bağışı
Saat: 15:00
Mimoza Salonu
&
Sağlık Semineri
Organ Bağışı
Saat: 14:00
UKMS

14
Kültür Sanat Okulda Başlar
Süleyman Faruk Göncüoğlu
Atatürk Mesleki ve 
Teknik Anadolu
Lisesi 

15 
Kültür Sanat Okulda Başlar
Özlem Balcı-Şoray Uzun
“Kimmiş O?”
Türkiye Çimento Müstahsilleri 
Anadolu Lisesi
&
Yetişkin Tiyatrosu
Bir Osmanlı Hikâyesi
Saat: 19:30
NEKM

16
Hacivat-Karagöz
Karagöz Futbol Hakemi
Saat: 12:00
MAKM
&
Çocuk Tiyatrosu
Ormanlar Hepimizin
Saat: 12:00
NEKM

17
Çocuk Tiyatrosu
Son Tohum
Saat: 12:00
CMKM



20 
Diyar-ı Memalik-i Osmaniye’den
“Şam”
Konferans
Saat: 19:30
ÜKSM

21
Yetişkin Tiyatrosu
Sevgili Doktor
Saat: 19:30
CMKM

22
Konser
Engin Orta
Saat: 20:00
NEKM

23
Ayın Gündemi
Hayati İnanç
Saat: 19:00
ÜKSM
&
Çocuk Tiyatrosu
Çarpım Tablosu
Saat: 12:00
MAKM

25
Panel
Kadına Yönelik Şiddet
Saat: 19:30
ÜKSM
&
Kültür Sanat Okulda Başlar
Nevzat Yıldırım 
75. Yıl Cumhuriyet Mesleki 
Teknik ve And. Lisesi 

26
Kültür Sanat Okulda Başlar
Prof. Dr. Azmi Bilgin 
Eczacı Neşem Özlen Güray 
Anadolu Lisesi 

29
Yetişkin Tiyatrosu
Bahriyeli Yârim Var 
Saat: 19:30 / NEKM

30
Hacivat-Karagöz
Baloncu Bobo / Saat: 12:00
MAKM
&
Çocuk Tiyatrosu
Mause Ailesi / Saat: 12:00
NEKM
&
Yetişkin Tiyatrosu
Mahkûm Yusuf / Saat: 19:00
CMKM



Bilgi İçin
Lütfen
Arayınız

0(216)
364

36
72

KAYIT İÇİN

NECİP FAZIL KÜLTÜR MERKEZİ



 Kültür Kart Kullanım Koşulları; 
* Kültür Kart sahibi olmak için 12 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.
* Bu kart kişiye özeldir, başkasına devredilemez. Başkasının kullanımı  
 durumunda kart ve puanlar iptal edilecektir.
* Birden fazla kart kullanımı veya başkasının kartının kullanımının  
 tespitinde, her iki kart sahibinin de üyelik, puan ve kartları iptal  
 edilecektir. 
* Puan toplama noktaları Ümraniye Belediyesi’nin belirlemiş olduğu  
 etkinlik kitapçığında yazılı salonlarda aktif olmaktadır. Farklı   
 salonlarda okutulan kartlara puan verilmez. 
* Kültür Kart sahibi olacak kişilerde, Ümraniye’de ikamet etmek şarttır.
* Salonlarda bulunan cihazlar programların başlama saatine   
 entegrelidir. Etkinlik saatinden 15 dakika önce ve etkinlik başladıktan  
 15 dakika sonra puan toplama noktaları aktif olmaktadır. Örneğin;  
 19:30’da başlayıp bir saat sürecek etkinlik için kültür kart 19:15’de  
 aktif olacaktır. Akabinde program başladıktan sonra saat 19:45’e  
 kadar, 15 dakika daha aktif olup kullanıma açık olacaktır. 
* Etkinlik ve puan kazanımları, her ay yayınlanan kültür-sanat   
 kitapçığından ve www.umraniye.bel.tr kültür-sanat sayfasından ilan  
 edilmektedir.
* Bu kartın imtiyazı Ümraniye Belediyesi’ne aittir ve talep edildiğinde  
 iadesi zorunludur.
* Kültür Kart sahiplerinin belediye hizmetlerinden öncelikli olarak  
 yararlanmaları sağlanacak, gezi vb. organizasyonlara katılımlarında  
 öncelik tanınacaktır.
* Kültür Kart sahibi olmak isteyenler online kayıt formunu doldurabilir  
 veya kültür merkezlerimizden başvurularını gerçekleştirebilirler. 
* Kartlar kültür merkezlerimizden imza karşılığı teslim edilecektir.
* Kartın bulunması halinde aşağıdaki telefon numarasına bilgi   
 verilebilir veya belirtilen adrese gönderilmesi rica olunur. 
* Kültür Kart puanları Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi, Prof. Dr.  
 Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Mehmet Akif Kültür Merkezi ve  
 Cemil Meriç Gençlik Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek  
 programlarda geçerlidir.

Bilgi için: 0(216) 443 56 00 / 1137-1184
0(530) 149 77 82





İletişim: 0(216) 520 24 32-33



» TRAFİK EĞİTİM PARKI 
» FEN DENEY ATÖLYESİ
» ÇOCUK
 SANAT ATÖLYELERİ 
» ÜSTÜN YETENEKLİ
 ÇOCUKLAR
» TAKVİYE KURSLARI 
» DOĞAYI KEŞİF
 (ÇİĞDEM EVİ)



Programımız Akşam Namazı akabinde başlayacaktır.

TARİH: 8 KASIM CUMA
YER: ÜMRANİYE

İLİM SARAYI CAMİİ

ALLAH’ın; 
alemlere rahmet olarak gönderdiği, 

son elçi, sevgili Peygamberimiz 
Hz. Muhammed (SAV)'in, doğum günüdür Mevlid Kandili. 

O gün ki;  sıkıntıların yerini mutlulukların aldığı ve 
peygamber aşkıyla yanan gönüllerin sızladığı gündür. 

Bizler de o mübarek günün idraki için 
Ümraniye İlim Sarayı Camii'nde buluşuyoruz. 

Tüm İslam aleminin
Mevlid Kandil’i mübarek olsun.

Muharrem GÜL
(Ümraniye Müftüsü)

Bünyamin TOPÇUOĞLU
(Fatih Camii İmam Hatibi)

Mustafa BİÇER
(Hacı Hakkı Ekşi Camii İmam Hatibi)

Bahri ŞAHİN
(Hz. Hasan-Hüseyin Camii İmam Hatibi)

Ahmet Bilal ERDEM
(Çakmak Camii İmam Hatibi)
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Yavuz BAHADIROĞLU

TARİH SOHBETLERİ
(KONFERANS)

12 KASIM SALI
ÜMRANİYE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
     19:30

“Plevne Müdafaası”

Nice kahramanlıklarla dolu tarihimizin en önemli savunmalarından biridir 
Plevne. Osman Paşa'nın dâhiyane savaş taktikleri ve inanmış ordusu ile 
Ruslara karşı büyük bir direniş göstermiştir. 

Dillerimize Plevne Marşı ile pelesenk olan bu kutlu savunmayı, 
Tarihçi-Yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun eşsiz sunumundan dinleyeceğiz. 



15

Hayati İNANÇ

AYIN GÜNDEMİ
 (KONFERANS)

23 KASIM CUMARTESİ
ÜMRANİYE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
     19:00

“Can Veren Pervaneler”

İnsana yatırımın en değerli ve en anlamlı iş olduğu inancıyla sohbet 
programlarına devam eden Hayati İnanç, mumun etrafında pervane gibi 
hiç yorulmadan, bıkıp usanmadan dönen ve sonra Rabbi için seve seve 
canını vererek ebedi yolculuğa kanat çırpan küçük kelebeklerin aşkla 
hemhâl oluş hikâyesini anlatıyor, bizlere.



MODERATÖR
Hasan Yıldırım AĞANOĞLU
KONUŞMACI

Şeyh Usame ER-RIFAİ
ŞAM ALİMLER BİRLİĞİ BAŞKANI

DİYAR-I MEMALİK-İ OSMANİYE’DEN
“ŞAM” (KONFERANS)

20 KASIM ÇARŞAMBA
ÜMRANİYE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
     19:30

Osmanlı medeniyetinin nakış nakış işlendiği, Osmanlı şehirlerinin 
anlatıldığı, Diyâr-ı Memalik-i Osmaniye’den programlarının bu ay ki 
konusu; İslam medeniyetinin kuzey kapısı Şam eyaletidir. İlmin ve irfanın 
merkezi olan Şam ecdadın bizlere emanetidir. Binlerce yıllık tarihin 
yorgun şehridir. 

İlgilileri bu önemli konferansa bekliyoruz.



MODERATÖR
Betül Soysal BOZDOĞAN
KONUŞMACILAR

Fatma BENLİ (SİYASETÇİ)

Fadime ÖZKAN (GAZETECİ)

17

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI
ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ
(PANEL)

25 KASIM PAZARTESİ
ÜMRANİYE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
     19:30

Medeniyetimizde kadının yeri ve önemi oldukça muteberdir. Türk-İslam 
sentezinin kadına verdiği bu değer göz önünde bulundurulduğunda 
günümüzde yaşanan kadına yönelik şiddet ve canice yaklaşımlar asla 
makul görülmemelidir. İşte bu farkındalığın oluşumu ve bilinçlendirme 
gayesi ile düzenleyeceğimiz panele, tüm halkımız davetlidir.



Gülşah YİĞİT
ÜMRANİYE İLÇE SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ DİYETİSYENİ

DİYABET FARKINDALIĞI VE 
DİYABETİK TARİFLER (SEMİNER)

11 KASIM PAZARTESİ
MEHMET AKİF KÜLTÜR MERKEZİ
     10:00

Diyabet, vücudunuzunda pankreas adlı salgı bezinin yeterli miktarda 
insülin hormonu üretmemesi ya da ürettiği insulin hormonunun etkili bir 
şekilde kullanılamaması durumun da gelişen ve ömür boyu süren bir 
hastalıktır. Yediğimiz besinlerin özellikle karbonhidrat içeren yiyeceklerin 
çoğu vücutta enerji için kullanılmak üzere glikoza dönüştürülür. Midenin 
arka yüzeyinde yerleşik bir organ olan pankreas, kaslarımızın ve diğer 
dokuların kandan glikozu alıp enerji olarak kullanmalarını sağlayan 
"insülin" adı verilen bir hormon üretir. 

Diyabeti olmayan bir birey kan şekeri düzeyi açlık halinde 120 mg/dl, 
tokluk halinde (yemeğe başladıktan iki saat sonra) 140 mg/dl’nin üstüne 
çıkmaz. Açlıkta veya toklukta ölçülen kan şekeri düzeyinin bu değerlerin 
üstünde olması diyabetin varlığını gösterir.



Kadir BEZCİOĞLU
ORGAN NAKLİ
KOORDİNATÖRÜ

19

ORGAN BAĞIŞI (SEMİNER)

13 KASIM ÇARŞAMBA
İSTANBUL SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ANA BİNA (MİMOZA) KONFERANS SALONU
     15:00

Tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar, tüm 
dünyanın olduğu gibi, Türkiye’nin de önemli sağlık sorunlarının başında 
geliyor. Ülkemizde her geçen gün, organ ve doku nakli bekleyen hasta 
sayısı artıyor. Özellikle kalp ve karaciğer nakli bekleyen hastalar uygun 
organ bulunamaması nedeniyle hayatlarını kaybediyor. Siz de organ 
bağışlayarak “yeni bir hayat” verebilirsiniz.

Türk Nefroloji Derneği verilerine göre, ülkemizde Kronik Böbrek 
Yetmezliği nedeniyle 90 bin hasta diyalize giriyor. Bu sayının, gelişmiş 
birçok ülkenin neredeyse 2 katı olan yıllık yüzde 10 artış oranı ile, 2019 
yılında 180 bini aşacağı tahmin ediliyor. Tedavi masraflarının ise iki katına 
çıkacağı, yaklaşık 2.5 milyar dolar olabileceği belirtiliyor. 

İSTANBUL
ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ



Dr. Volkan TURUNÇ(GENEL CERRAH)

Hüseyin YILDIRIMOĞLU
(ORGAN NAKLİ
KOORDİNATÖRÜ)

ORGAN BAĞIŞI (SEMİNER)

13 KASIM ÇARŞAMBA
ÜMRANİYE KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ
     14:00

Tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar, tüm 
dünyanın olduğu gibi, Türkiye’nin de önemli sağlık sorunlarının başında 
geliyor. Ülkemizde her geçen gün, organ ve doku nakli bekleyen hasta 
sayısı artıyor. Özellikle kalp ve karaciğer nakli bekleyen hastalar uygun 
organ bulunamaması nedeniyle hayatlarını kaybediyor. Siz de organ 
bağışlayarak “yeni bir hayat” verebilirsiniz.

Türk Nefroloji Derneği verilerine göre, ülkemizde Kronik Böbrek 
Yetmezliği nedeniyle 60 bin hasta diyalize giriyor. Bu sayının, gelişmiş 
birçok ülkenin neredeyse 2 katı olan yıllık yüzde 10 artış oranı ile, 2015 
yılında 100 bini aşacağı tahmin ediliyor. Tedavi masraflarının ise iki katına 
çıkacağı, yaklaşık 1.5 milyar dolar olabileceği belirtiliyor. 
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AKADEMİSYEN
Prof. Dr. Nurullah GENÇ

BAŞARI BEDEL İSTER 
(GÜNDEM SOHBETLERİ)

İnsan; doğar, yaşar ve ölür. Doğmak ve ölmek irade koyamayacağımız 
bir gerçekliktir. Ancak doğum ve ölüm arasındaki yaşam gün gün 
elimizde şekillenir. Bu şekli ona gayretlerimiz doğrultusunda biz 
veririz. Kimi insanları başarılı, kimilerini başarısız olarak kategorize 
ettiğimiz hayatta gerçek başarı nedir? Nasıl elde edilir?

“Başarı Bedel İster” bu vb. soruların cevaplarını Merkez Bankası 
Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye’nin en büyük firmalarına yönetim, 
başarı ve organizasyon seminerleri vermiş olan Prof. Dr. Nurullah 
Genç ile şiir tadında arayacağınız bir programdır. 

05 KASIM SALI
CEMİL MERİÇ GENÇLİK KÜLTÜR VE EĞİTİM MERKEZİ
     13:00



AKADEMİSYEN
Dr. Ahmet AVCI

23

BAŞARILI VE MUTLU OLMAYA
VAR MISIN? (GÜNDEM SOHBETLERİ)

Her güzel şeyin bir bedeli vardır. Başarılı ve mutlu olmanın da bedeli 
çalışmak, emek vermek, sabretmek ve mücadeleyi sürdürmektir. Kişinin 
kendi imkân ve kabiliyetleri doğrultusunda ulaşabileceği hedefler 
belirlemesi başarılı ve mutlu olabilmenin ilk şartıdır. Hedefini 
belirledikten sonra kişi, belirlediği hedefe motive olmalı ve gerçekten o 
hedefe ulaşmayı istemelidir. Verimli ve etkili çalışarak, zamanı iyi 
değerlendirmeli, karşılaştığı zorluklara aldırmayarak hedefine doğru 
emin adımlarla yürüyebilmelidir.

Başarı, daha iyiye ulaşmak için sürekli çaba göstermektir. Başarıya giden 
yol, her an yapım halindedir. Başarı; ulaşılması gereken bir sonuç değil, 
sürekli gelişen bir çalışmadır.

İlke ve prensiplerle bağlılık; disiplin ve ciddiyetle çalışmak, dua ve 
tevekkül, İŞTE BAŞARI VE MUTLULUĞUN ANAHTARI …

12 KASIM SALI
CEMİL MERİÇ GENÇLİK KÜLTÜR VE EĞİTİM MERKEZİ
     13:00



Recep DEMİRKAYNAK

STAND-UP GÖSTERİSİ 
(GÜNDEM SOHBETLERİ)

“KİM OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUN?”

Yaklaşık 17 yıldır sahnelerde tek kişilik gösteriler yapan Recep 
Demirkaynak, Stand-up olarak adlandırılan bu gösteri sanatının 
ilk temsilcilerindendir. 

Gençlerimize çok kıymetli ve özel olduklarını anlatmak için “Kim 
Olduğunuzu Biliyor Musunuz” adında bir sahne programı 
hazırladık. Gösteride tespiti yapılan olumsuz durumları mizah dili 
ile güle eğlene anlatıyoruz ve gençlerimizin kendilerinin farkına 
varmalarını sağlıyoruz. 

20 KASIM ÇARŞAMBA
CEMİL MERİÇ GENÇLİK KÜLTÜR VE EĞİTİM MERKEZİ
     13:00



GAZETECİ-YAZAR
İsmail KILIÇARSLAN

25

MODERN ZAMANLARDA GENÇ
OLMAK! (GÜNDEM SOHBETLERİ)

İnsanlar, yaş olarak şu yaşa geldiklerinde değil, cesaretlerini 
kaybettiklerinde yetişkin olurlar.

Kılıçarslan, "Neyi Değiştirmeyi Denedim” sorusu, hayatınızın bir 
anında sizin yakanıza yapışacak bir sorudur. “Neyi Değiştirdim” 
değil de “Neyi Değiştirmeyi Denedim” gibi soruları kendimize 
sormamız gerekiyor.

28 KASIM PERŞEMBE
CEMİL MERİÇ GENÇLİK KÜLTÜR VE EĞİTİM MERKEZİ
     13:00



Hemen evinize en yakın 
Bilgi Evi’ne gidip;

kütüphanemizden kitap okuyabilir, arkadaşlarınla keyifli 
vakit geçirebilir ve ödevlerinizi yapabilirsiniz.

Bilgi Evlerimizin telefon ve adreslerine, Kültür ve Sanat 
Ajandamızın son sayfalarından ulaşabilirsiniz.

 BUGÜN BiLGi EViNE GiTTiN Mi?
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THM KONSERİ

COŞKUN KARADEMİR
& ÖZER ÖZEL 

Kültürleri nesilden nesile aktaran ve unutulmaz kılan en önemli 
sanatlardan biri hiç şüphesiz ki müziktir. Müziğin iklimi dünya üzerinden 
gelip geçmiş tüm medeniyetleri kapsar, aralarında bir muhabbet kurar ve 
onları yaşatır. Bu anlamda her bir enstrüman, çok büyük öneme sahiptir. 
Her sanatçı enstrümanıyla kendi medeniyet tasavvurunu ortaya koyar. 
Yaşadığı kültür iklimini sazıyla anlatır. Bu anlatışında onu özel kılan kendi 
üslubudur, kendi ahengidir.

Tarihin en eski yerleşim yerlerini, insanlarını, dillerini, çizimlerini, seslerini 
ve şiirlerini bünyesinde barındıran Anadolu; bir müzik medeniyetidir. 
Kulağını Anadolu'ya veren herkesin gönlüne göre bir ses muhakkak vardır 
orada. Bir yanda hüzün, efkar ve gam, diğer yanda neşe, coşku ve saadet. 
Bir yanda aşklar, sevdalar ve tutkular, diğer yanda vedalar, ayrılıklar ve 
terk-i diyar etmeler. Neyler, tanburlar, udlar, kanunlar, kemençeler, 
kavallar, bağlamalar konuşur Anadolu’da. Onların tüm dünyaya 
seslenişinin ardında sanatçının yüreği ve kokladığı hava vardır.

09 KASIM CUMARTESİ
PROF. DR NECMETTİN ERBAKAN KÜLTÜR MERKEZİ
     19:00



TÜRK HALK MÜZİĞİ
(KARADENİZ)

29

Karadeniz müziği sanatçısı Engin Orta; 2014 yılında 11 eserlik 
Palovit albümünü çıkardı. Sonraki yıllarda Senoz Kaidesi, Ocaklı, 
Ardofum, Esen Rüzgar, Yaralı Geyik ve Yaktun Beni adlı tekliler ile 
kariyerine devam etmektedir.

Aynı zamanda Ümraniyeli bir sanatçı olan Engin Orta, 
Karadeniz'in birbirinden güzel ezgileri ve kendi eserleri ile müzik 
severlerin karşısında olacak.

22 KASIM CUMA
PROF. DR NECMETTİN ERBAKAN KÜLTÜR MERKEZİ
     20:00

ENGİN ORTA



Küçüksu-Ümraniye yolunda, Hekimbaşı Çiftlik Caddesi ile Okul 
Caddesi arasında yer alır. Sultan Abdülaziz’in Av Köşkü ya da 

Yusuf İzzettin Köşkü olarak da bilinir.
 

Köşk, Balıklı Dere ile Hekimbaşı Deresi arasında kalan yükselti 
üzerine, büyük bir çiftliğin ikamet yapısı olarak inşa edilmiştir. 

Hemen arkasında, orta avlulu çiftlik binaları bulunur. 

Rönesans üslubunda yapılan Hekimbaşı Av Köşkü, İstanbul için 
alışılmadık bir mimariye sahiptir. Toplam inşaat alanı 1200 metre 

kare olan bina, 2/3 katlı iki bölümle 20 metre yüksekliğindeki 4 
katlı bir merdiven kulesinden oluşmaktadır. Köşkte en dikkati 

çeken unsur da bu merdiven kulesidir. 
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15 KASIM CUMA
PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN KÜLTÜR MERKEZİ
     19:30

KOMEDİ

BİR OSMANLI HİKAYESİ
TİYATRO

Geleneksel tiyatromuzun batılı anlamdaki ilk uyarlaması olan Şair 
Evlenme’sinde görücü usulü evlilik üzerinden yaşanan bir karmaşa 
anlatılıyor. 

Müştak Efendi, günlük yaşayan ve gelecek kaygıları olmayan bir 
tüccardır. Baba dostu Hikmet Bey'e danışmadan izdivaca kalkışır. 
Ancak bu izdivaçta kandırıldığını anlar. Aile büyüklerine ve dostlarına 
danışmadan büyük işlere kalkışan Müştak Efendi'yi zorlu bir süreç 
beklemektedir. İş işten geçtikten sonra durumu kurtarmaya çalışır. 
Üstelik Ziba Dudu bu evlilik oyununda hem Müştak Efendi'nin 
yanındadır hem de karşı tarafın yanında. Olaylar çıkmaza girer ve 
karmaşa devam eder. Mahallenin bekçisi Atak Köse ve Ebüllaklaka 
da olaylara müdahil olur. Müştak Efendi'yi finalde bir sürpriz bekler. 
Oyunun finali,  onun hayatı ve geleceği üzerine kuruludur.

Tek Perde
75 Dakika
13 Yaş ve üzeri
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KOMEDİ

21 KASIM PERŞEMBE
CEMİL MERİÇ GENÇLİK KÜLTÜR VE EĞİTİM MERKEZİ
     19:30

Kalabalığın arasında sıkışıp kalmışken bir yazarın kalemiyle 
kitaplarda hayat bulan, etiyle kemiğiyle aramızda yaşayan 
insanların hikâyesi...

“Sevgili Doktor” Anton Çehov'un kısa oyunlarından ve 
öykülerinden yola çıkarak yazıların bir eserdir. 

İlk kez 27 Kasım 1973'te Broadway'deki Eugene O'Neill 
Theatre'da sahnelenen oyun, sahnelendiği dönemde seyirci 
tarafından büyük ilgi ve beğeni toplamıştır. Birbirinden bağımsız 
6 kısa oyundan oluşan iki perdelik eser “Arka Sahne” tarafından 
dramaturjisi yapılarak tek perde olarak sahnelenmektedir. 
“Sevgili Doktor”  oyunu insan hakları, sınıfsal ayrım, sömürü, 
ezen-ezilen ilişkileri ile sistem sorununa mizahi bir dille 
yaklaşmaktadır.

Tek Perde
75 Dakika

SEVGİLİ DOKTOR
TİYATRO



29 KASIM CUMA
PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN KÜLTÜR MERKEZİ
     19:30

KOMEDİ

BAHRİYELİ YARİM VAR
TİYATRO

Geleneksel Türk Tiyatrosu motifleriyle süslenmiş tek perdelik 
sürükleyici bir güldürü olan oyunumuzda: Asker arkadaşı Yaşar’ın 
sütkardeşinden hoşlanan Bahriyeli Şemsi’nin, Yaşar’ın izin 
kâğıdını çalarak konağa gitmesiyle başlar. 

Uzun bir süredir yeğeni Pakize’yi görmeyen Amiral’in de konağa 
gelmesiyle işler karışmaya başlar. Şemsi her ne kadar işleri 
yoluna koymaya çalışsa da Yaşar’ın konağa geri dönmesiyle 
herşey iyice çıkmaza girer. Türk Tiyatrosu’nun bu ölümsüz 
eserinde kahkahalarınıza engel olamayacak, aşina olduğunuz 
karakterleri tekrardan hatırlayacaksınız.

Tek Perde
90 Dakika
12 Yaş ve üzeri
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DRAM

30 KASIM CUMARTESİ
CEMİL MERİÇ GENÇLİK KÜLTÜR VE EĞİTİM MERKEZİ
     19:00

Meşhur 3 Numaralık Koğuş; 
Aslen, siyasi suçlardan hapise girenlerin koğuşudur. Fakat hapishane 
dolu olduğu için üç numaralı koğuşa, üç mahkûm gönderirler. Burası 
üç mahkûmun yaşam alanı olmuştur. Seyit cinayetten ve hırsızlıktan, 
Eyüplü Eşref ve hiçbir suçu olmayan, amcasının iftirası ile mahkûm 
edilen saf Salih…

Birbirini sevmeyen bu üç mahkûma bir kış günü, akşamüstü yeni bir 
misafir gelecektir. Birbirleri ile tanışmaları geçmişlerine dönük 
hesaplaşmaları ve Yusuf’un o koğuşta bulduğu kitapları okuması. 
Yaşamı sorgulayan, doğruyu arayan Yusuf’un o kitaplar ile kendine, 
doğru, naif, duygusal ve komik bir yolculuğa çıkmasına tanık 
olacaksınız. 

2 Perde
1 Saat 30 Dakika
13 Yaş ve üzeri

MAHKÛM YUSUF
TİYATRO



Birbirinden özel animasyon filmleri, 
kukla gösterileri ve çocuk tiyatroları 

sizleri bekliyor!..

18 KASIM/22 KASIM 2019
Kültür Merkezleri Adres ve İletişim Bilgileri 

Necip Fazıl Kültür Merkezi 
Necip Fazıl Mahallesi Alemdağ Caddesi No: 840

Tel: 0(216) 364 36 72

Mehmet Akif Kültür Merkezi 
İstiklal Mahallesi Anafartalar Caddesi No: 2/1

Tel: 0(216) 520 34 32-33

Cemil Meriç Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi 
Cemil Meriç Mahallesi İstiklal Caddesi No: 28

Tel: 0(216) 612 68 96

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi 
Madenler Mahallesi Teraziler Caddesi No: 34

Tel: 0(216) 508 20 72 

Kasım Ara Tatil i

Sevgili Çocuklar!..

32 seans tiyatro, 
24 seans animasyon film

Tüm etkinliklerimiz ÜCRETSiZDiR.





02 KASIM CUMARTESİ
MEHMET AKİF KÜLTÜR MERKEZİ
     12:00

KARINCA HİKÂYESİ 
TİYATRO
Sazy ve Onzy sınıf arkadaşları ile bir kampa gider. Fakat yaramaz 
ikili, kamp alanında arkadaşlarının yanından, öğretmenlerinden 
izinsiz ayrılarak kaybolurlar. 

Karşılarına çıkan Karınca Billy ve gizemli adam Atzy’den 
öğrenecekleri çok şey vardır. Acaba kamp yerindeki bu gizemli 
dostların Onzy ve Sazy için başka ne sürprizleri olacak? Cevabı 
oyunumuzda saklı...



39

SAKAR ZEZE 
TİYATRO

03 KASIM PAZAR
PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN KÜLTÜR MERKEZİ
     12:00

Zeze, dikkatsizliğinin yol açtığı hataların sonucu olarak yeni 
girdiği işinden atılmıştır. Üzgün ve ne yapacağını bilemediği 
biranda Sihirbaz Kemalettin ile yolları kesişir. 

Kendisine güvenen ve çalışmayı çok seven Zeze, Sihirbaz 
Kemalettin’in iş teklifini hiç düşünmeden kabul eder. Herşey 
güzel başlamış olsa bile Zeze dikkatsizliğinden dolayı yine hatalar 
yapar ve her zamanki gibi yine işten atılır. Artık dünyaya sakar 
olarak geldiğine inanmaktadır.



03 KASIM PAZAR
CEMİL MERİÇ GENÇLİK KÜLTÜR VE EĞİTİM MERKEZİ
     12:00

PATİ SOKAĞI
TİYATRO
Ece; hayvanlarla karşılaştığında onlara pek de iyi 
davranmamaktadır. Bunun farkında olan dedesi her fırsatta 
onlara nasıl davranması gerektiğini anlatır ama Ece onlara kötü 
davranmayı sürdürür. 

Derken bir gece Ece; rüyasında mahallesindeki kedi Bonbon ve 
köpeği Havhav’ı görür. Bonbon ve Havhav onunla konuşarak bu 
davranışlarının kendilerini üzdüğünü, oysa hayvanların da 
insanlar gibi canlı varlıklar olduğunu, duyguları olduğunu anlatır. 
Bu rüyadan etkilenen Ece artık hayvanlara daha iyi davranır ve 
her fırsatta onlara su ve yiyecek vererek ihtiyaçlarını 
karşılamalarına yardımcı olur.
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DİŞ FIRÇASI MİKROPLARI KARŞI
TİYATRO

09 KASIM CUMARTESİ
MEHMET AKİF KÜLTÜR MERKEZİ
     12:00

Mete, ailesinin ve öğretmeninin tüm uyarılarına rağmen ağız ve 
diş sağlığına önem vermemektedir. Babasının kendisine hediye 
ettiği en güzel diş fırçası ve diş macununa rağmen bir türlü diş 
fırçalama alışkanlığı edinemez. 

Ta ki bir sabah ağrılar ve sızılar içerisinde diş ağrısıyla uyanana 
kadar. Uyanır, ağrılar içerisinde tekrar uyur ve rüyalara dalar. 
Rüyadaki arkadaşları ona neden dişlerini fırçalaması gerektiğini 
anlatır. Bunlardan biri diş macunu, diğeri ise dişlerinde çıkan 
mikroplardan biridir. Her ikisinin sözlerini dikkate alır. Sabah 
uyandığında ilk işi diş hekimine gitmek ve bundan sonra dişlerini 
fırçalamak olacaktır. 



09 KASIM CUMARTESİ
PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN KÜLTÜR MERKEZİ
     12:00

İBİŞ VE KELOĞLAN
KUKLA GÖSTERİSİ

“Damlaya Damlaya Su Biter”

Keloğlan, en ünlü masal kahramanlarımızdan biridir. Saçsız başı, 
zekâsı ve karşılaştığı olumsuz durumlardan kurnazlıkla kurtulma 
becerisiyle tanınır. İbiş ise geleneksel kukla tiyatromuzun 
kahramanlarındandır. 

Lafları yanlış anlaması ve hazır cevaplığıyla bilinir.  Mahallede 
sular kesilmiştir. Bunu yapanın “İsraf Canavarı” olduğuna dair 
etrafta söylentiler dolaşmaktadır. Susuzluktan çılgına dönen İbiş, 
Keloğlan’a koşar ve bu meseleyi çözmesini ister. Keloğlan, su 
sıkıntısının sebebinin bilinçsiz su kullanımı olduğunu bildiği için 
İbiş’e sakin olmasını söyler. Bu problemin ortadan 
kaldırılmasının tek yolu, su tasarrufunun nasıl yapılacağını 
mahalledekilere öğretmektir.
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ZAMAN TÜNELİ
KUKLA GÖSTERİSİ

10 KASIM PAZAR
CEMİL MERİÇ GENÇLİK KÜLTÜR VE EĞİTİM MERKEZİ
     12:00

Sevimli ve çalışkan kahramanımız Murat, öğretmeninden Türk 
kültürünü tanıtan tipik örneklerden bazılarını sunmak için ödev 
alır. Heyecanla hazırladığı ödevini yaramaz sınıf arkadaşı Vecihi 
yırtar. Çaresiz durumda iken profesör Murat’ı yeni icadı olan 
zaman makinesi ile ödevini yakından görmesi için geçmişe yollar. 

Yolculuk, önce Evliya Çelebi’nin yanında başlar ve sırasıyla; 
Bursa’da Karagöz-Hacivat, Silifke’de Aşuk ile Maşuk, Konya’da 
Semazen Gösterisi, seyrine, daha sonra da günümüz 
İstanbul’unda dans eden müzikal kuklalara götürür. Artık Murat 
ödevini hazırlamıştır. 



Çelebi, mahalle takımını kalkındırmaya karar vermiştir. Hacivat’a 
gelip, mahalleliden bir futbol takımı kurmasını, amatör ligde 
oynayacaklarını söyler. Hacivat, takımı mahalleliden kurar ve 
Karagöz’ü de hakemliğe getirir. Karagöz‘ün kararlarıyla ortalık 
karışır.

Geleneksel gölge oyunumuz Karagöz’ün, çocuklar tarafından 
öğrenilip sevilmesi hedeflenen oyunumuzda; ekip olmanın önemi, 
kendini ifade etme, arkadaşlık ve eğitimin önemi 
vurgulanmaktadır.

16 KASIM CUMARTESİ
MEHMET AKİF KÜLTÜR MERKEZİ
     12:00

KARAGÖZ FUTBOL HAKEMİ
TİYATRO / HACİVAT-KARAGÖZ 
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ORMANLAR HEPİMİZİN
TİYATRO

16 KASIM CUMARTESİ
PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN KÜLTÜR MERKEZİ
     12:00

Ağacından düşen Elma, rengârenk kanatlarıyla uçan kelebek Pırpır’ın 
peşinden gider,  tanışır ve dost olurlar. Ormanın diğer tarafında ise; 
hayalperest kedi Misi, izlediği bir belgesel sonrasında kendini kral 
sanmaktadır. Yakın dostu Havv onu kırmadan durumu açıklamaya 
çalışır.

Günlerden birgün Elma çok sıkılır ve ağacına dönmek ister. Pırpır 
onu kıramaz ağacına götürmek ister. Derken insanların ağaçları 
kestiğini görür, ne yapacağını bilemez. Yakın dostları Misi ve Havv’dan 
yardım ister. Yetişkin insanları uyarmak ve ormanların önemini 
anlatmak isterler. Tüm orman hayvanlarına haber verilir. Sıra 
hayalperest kedi kral Misi’dedir. Misi hem ormanda yaşayan 
hayvanlarla, hem de çocuklarla konuşur ve yardım ister. Acaba 
yetişkin insanlar ormanın önemini hatırlatabilecekler mi?  Evlerinin 
yani ormanlarını koruyarak mutlu mesut yaşayamaya devam 
edebilecekler mi?



Su, meraklı ve sorgulayan, Toprak ise çalışkan bir çocuktur. İki 
arkadaş, çevre bilgisi projeleri için bir araya gelirler. Malzemelerin 
bulunduğu kutuda bir mektup ve pusula bulurlar. Mektupta; sihirli bir 
ormanda yaşayan BetMet’in plastik bir dünya yaratmak istediği, 
kendisinin durdurulması gerektiği yazar.  

Maceraya atılmaya bayılan Su, Toprak’ın tüm kaygılarına rağmen, 
pusulayı kullanır ve iki çocuk bir anda kendilerini, hayal zannettikleri 
sihirli ormanda bulurlar.  Nerede olduklarını anlamaya çalışan 
çocuklar, ormanı çok iyi bilen Bayan Kaktüs ile karşılaşırlar. Üçü hep 
birlikte seyircinin de yardımıyla bilmeceli ve engeller dolu bir 
maceraya atılırlar. BetMet’e engel olamayan Su ve Toprak, kendi 
dünyalarına geri dönerler. Umutsuzluğa kapılan çocuklar, çevre 
bilgisi projesini yaparak, doğayı yeniden canlandırabileceklerini, 
plastik bir dünyaya neden olan BetMet’i durduracaklarını 
düşünürler... 

17 KASIM PAZAR
CEMİL MERİÇ GENÇLİK KÜLTÜR VE EĞİTİM MERKEZİ
     12:00

SON TOHUM
TİYATRO





Kerem ve Can beceriksiz iki akrobattır. Beceriksizlikleri yüzünden 
sürekli hayatlarında önemli olan herşeyi, zamanında yapmayı ve 
başarmayı beceremezler. İş için yolculuğa çıkan Kerem ve Cem, 
binmeleri gereken treni kaçırırlar. Bir sonraki treni beklerken 
tren istasyonunda, aralarında prova yapmaya başlarlar. Fakat 
Can, prova esnasında hırslarını ve arkadaşlığa önem yönünü 
açığa çıkarır. 

Bunu farkeden Kerem, dostluğun ve arkadaşlığın önemini 
anlatmak için çareler ararken imdadına dünyanın en akrobat 
insanı Kaan yetiştirir. Arkadaşlığın önemini ve yol arkadaşına 
güveni anlatan oyun, bitmeyen enerjisi ile seyirciye keyifli anlar 
yaşatıyor. 

24 KASIM PAZAR
CEMİL MERİÇ GENÇLİK KÜLTÜR VE EĞİTİM MERKEZİ
     12:00

AKROBAT KARDEŞLER
TİYATRO
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KARAGÖZ ARANIYOR!..
TİYATRO / HACİVAT-KARAGÖZ 

24 KASIM PAZAR
PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN KÜLTÜR MERKEZİ
     12:00

Karagöz, yine işsizdir ve iş aramaktadır. Kışın gelmesiyle birlikte 
iyice zor durumda kalır. 

Bu sıkıntılı durumdan kurtulmanın yollarını ararken aynı 
zamanda kendi hayatını da sorgulamaya başlar. Eğlenceli ve 
eğitici oyunumuza tüm çocukları bekleriz.



Masallar âleminin kapıları bu defa Gizem için açılıyor. Gözlerini 
açtığında kendini masallar kadar eşsiz ve güzel bir yerde bulan 
Gizem’e, yol boyunca kimler eşlik etmiyor ki? Sesi ve müziği ile 
yol gösterici Nay Abi, şarkıları eşliğinde balonlarını satan sevimli 
köpek Bobo ve diğerleri... 

Mutluluğun sihirli anahtarının sevgi ve paylaşmak olduğunu 
anlatan oyunumuzda bizlere mutluluk şarkıları eşlik ediyor.

30 KASIM CUMARTESİ
MEHMET AKİF KÜLTÜR MERKEZİ
     12:00

BALONCU BOBO
TİYATRO
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MAUSE AİLESİ
TİYATRO

30 KASIM CUMARTESİ
PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN KÜLTÜR MERKEZİ
     12:00

Mickey Mouse, kendisiyle tanışmak için gelen çocuklara karşı 
hem haylaz davranır, hem de onları kandırmaya çalışır. 

Ancak bilge çocuklar Mickey Mouse'un türlü oyunlarını fark 
ederler. Seyircilerimizin yönlendirmesi ile Mickey de doğruları 
öğrenecektir. Hadi gelin hep birlikte bu macerayı izleyelim 
çocuklar...



» Gitar
» Bağlama
» Keman

» Ud
» Piyano

» Kemençe
» Ney

» Gitar
» Bağlama
» Keman

» Ud
» Piyano

» Kemençe
» Ney
» Şan

» Solfej ve konservatuara
hazırlık dersleri
verilmektedir.

Ümraniye Belediyesi Müzik Akademisi’nde ise
farklı merkezlerde; 

0216
520
24
32

Kayıtlar
başladı!..



0216

25

İlçenin farklı noktalarında;
Giyim
Mefruşat
Modelistlik 
Makroma
Örgü
Hasta ve Yaşlı Bakımı ve İlkyardım
Çocuk Gelişimi
İşaret Dili
Bilgisayar İşletmenliği
Feretiko
Oyuncak Bebek Yapımı
Yemek Yapımı ve Sunumu
Pastacılık

eğitimleri verilmektedir.

Kadın ve Aile
Hizmetleri Müdürlüğü

Amigurumi
Keçe
İğne Oyası
Makine Nakışı
Tel Kırma
Çakıl Taşı ile Resim
El Nakışı
Erkek Berberliği
Bayan Kuaförlüğü
Aşçı Yardımcılığı
Kurdele Nakışı
Butik Pastacılık 



Edebi Sanat
AKADEMİSİ

Edebiyata ilgisi olan, kendilerini 
geliştirmek isteyen vatandaşların şiir, 
hikaye yazma, tiyatro metni ve film 
senaryosu yazma konusunda eğitim 
almak için Cahit Zarifoğlu Kültür 
Merkezi’ne başvurmaları
gerekmektedir.

Kadın ve Aile
Hizmetleri Müdürlüğü

İletişim: 0(216) 
 328 35 39
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6 KASIM ÇARŞAMBA
ÜMRANİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

5 KASIM SALI
ERKUT SOYAK ANADOLU LİSESİ

&

ÜMRANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ
TAKIM OYUNCULARI

Ümraniyespor Kulübü futbolcuları öğrencilerle buluşuyor. 
Gösterdiği başarılar ile taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan, 
ilçemizin medar-ı iftiharı Ümraniyespor, yükselmeye devam 
ediyor. 

Kısa süre içinde yaşanan ciddi başarıların ve tesisleşmenin haklı 
gururunu yaşayan Ümraniyespor, geleceğimizin teminatı 
öğrencilerimiz ile buluşacak. Başarı öykülerini öğrencilerimiz ile 
paylaşacak.
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DR. AHMET ANAPALI
TARİHÇİ-YAZAR

11 KASIM PAZARTESİ
ATAKENT ŞEHİT ÖĞRETMEN SELÇUK PAKER
ANADOLU LİSESİ

İlk Osmanlı Halifesi, peygamber sevdalısı, gözü pek bir padişah. 
Döneminde rekor kıran hazinenin mimarı, atın üstünde bir başka, 
kılıç kullanırken bambaşka. Aşılmaz denen Sina Çölü'nü aşarken, 
sinesine dar gelen peygamber sevgisi ile cihanın gördüğü en 
büyük sultanlardan, cennet mekân Yavuz Sultan Selim Han...

Köşe Yazarı ve Program yapımcısı olan Dr. Ahmet Anapalı 
“Yavuz Sultan Selim” konulu söyleşi programında öğrencilerle 
buluşuyor. 

YAVUZ SULTAN SELİM



12 KASIM SALI
ATATÜRK MESLEKİ TEKNİK VE ANADOLU LİSESİ

HAYATTAN SAHNELER

DURSUN ALİ TAŞÇI
EĞİTİMCİ-YAZAR

Günümüzde modern hayatın getirdiği problemleri inceleyen 
Dursun Ali Taşçı, hayatın temel prensiplerinden bahsederek, 
sadece başarı odaklı yaşanamayacağını, başarının ölçüsünün iyi 
insan olabilmekle bağlantılı olduğunun altını çiziyor.

Taşçı; konuşmasında tarihimizden ve günümüzden örnekler 
vererek “Hayattan Sahneler”le dinleyicileri yüzleştirecek.
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ABDULLAH KİBRİTÇİ (AKTİVİST)
EMRE KARAPINAR (YÖNETMEN)

13 KASIM ÇARŞAMBA
ÜMRANİYE MERKEZ ANADOLU LİSESİ

Mazlum coğrafyalarda bütün imkânsızlıklara rağmen aile 
kurumunu ayakta tutmak için mücadele eden annelerin, 
babaların ve çocukların etkileyici hikâyesini ekrana getiriyor. 

Yönetmenliğini Emre Karapınar’ın, metin yazarlığını ise Abdullah 
Kibritçi’nin yaptığı belgeselde, batının sömürgeci bakışlarından 
kurtulup, Afrika’yı veya Ortadoğu’yu bütün hakikatiyle görmemize 
imkân sağlıyor. Kibritçi, “Bu belgesel bir nebze de olsa kendi 
gözlerimizle görmeye, kendi aklımızla düşünmeye ve kendi 
dilimizle anlatmaya imkân verdi” derken, Karapınar, evlerine 
gelip kendi çocuklarına sarıldıklarında akıllarına o çocukların 
hikâyesi geldiğini ve bunlarla yaşadıklarını ifade ediyor. 

“Bizim için bu durum, belgeselden başka bir şeye dönüştü artık” 
diyerek sadece çekim yapmadıklarını, oradaki insanların 
dertleriyle dertlendiklerini, sorumluluklarını omuzlarında 
hissettiklerini anlatıyor.

AİLE OLMAK



14 KASIM PERŞEMBE
ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

İSTANBUL’UN KÜNYELERİ
“SEMTLER”

SÜLEYMAN FARUK GÖNCÜOĞLU
YAZAR

Eskiden İstanbul’un yerleşim düzeninde esas olan semtlerdi. 
Mahallelerin ve sokakların sınırları vardı, fakat semtlerin sınırları 
tam anlamıyla yoktu; nereden başlayıp, nerede bittiği bilinmezdi. 
Yine de “Semt-i meşhurunuz neresi?” diye sorulan birisi
rahatlıkla hangi semtte oturduğunu söylerdi. Adresler ise cami ve 
mescitlere göre tarif edilirdi.

Bir medeniyetler şehri İstanbul, kurulduğu tarihten bu yana 
durmadan bir değişim ve gelişim göstermiştir. Ve dünya 
medeniyet tarihi içerisinde, şehircilikten hukuka, insan 
haklarından mimariye dair kadar pek çok ilklerin de öncüsü 
olmuştur.

Bu sebeple, İstanbul semtlerini ele alarak, kadim Şehr-i 
İstanbul’un sahip olduğu medeniyet tarihi aktarılmaya 
çalışılacaktır.
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ÖZLEM BALCI
STAND-UP GÖSTERİSİ

15 KASIM CUMA
TÜRKİYE ÇİMONTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ 
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Milyonlarca insanın farklı bir dili ve üslubu olduğunu kabul 
edenlerdenseniz sizi odak noktası yapacak bir gösteriye hazır 
olun. 

İzleyen herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği, aynı dilden 
konuşabildiğiniz o anlatım biçiminin sahneye dökülmüş hali olan 
“Kimmiş O?” her performansta sanat dünyasından spor dünyasına 
en popüler konukları seyirci ile buluşturuyor.

Bazen güncel ve yaşanmışlıklara dayalı komik sohbetler, bazen de 
travmatik çocukluk öykülerine güleceğiniz, “Kimmiş O?” nun bu 
gösterideki konukları TRT 1 TV kanalının sevilen Seksenler dizi 
oyuncusu Şoray Uzun (Ahmet) ve Ayşe Tolga (Gülden) olacak. 

KİMMİŞ O?



NEVZAT YILDIRIM
FOTOĞRAF SANATÇISI

25 KASIM PAZARTESİ
75. YIL CUMHURİYET MESLEKİ TEKNİK
ANADOLU LİSESİ

Çağımızın sanatı olan fotoğraf, sadece objeleri belgelemek, 
geriye dönük anıları hatırlamak için ortaya çıkan bir icat olmamış, 
aynı zamanda günümüzde tartışmasız olarak görsel bir sanat 
olarak kabul edilmiştir. Bu açıdan fotoğraf, dünyada pek çok 
Modern Sanat Müzesi tarafından büyük öneme sahip etkili bir 
sanattır.

İnsan, yaşadığımız gezegende, doğar, büyür ve sonsuzluk alemine 
göç eyler. Bu yolculukta, bazı hikayeler biriktirir.  Meşhurdur ki; 
şair, şiir, yazar, ressam, resim yapar, fotoğrafçı, dünyada   
etkilendiği insan’a dair bütün olay ve hikayelerden hareketle, 
sanatın evrensel olan görsel dilini kullanır ve o hikâyeyi görsel bir 
tarihçi gibi izleyiciye aktarır.

Bu seminerde öğrenciler, sanat fotoğrafı nedir?  Her fotoğraf 
sanat mıdır?  Bir hikayemiz var mı? sorularına cevap 
bulabilecekken, bir sanatçı, insanlığın derdini fotoğraf sanatı ile 
anlatabilir mi?  şeklinde ki kavramsal sorulara cevap bulacaklar.

FOTOĞRAF SANATI VE İNSAN
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26 KASIM SALI
ECZACI NEŞEM ÖZLEN GÜRAY ANADOLU LİSESİ

TÜRK TASAVVUF ŞİİRİ’NİN
SEYRİ

PROF. DR. AZMİ BİLGİN
AKADEMİSYEN

Ahmet Yesevi'nin mirası, Hacı Bektaş-ı Veli'nin öğretileri, 
Yunus'un gönül penceresinin katreleri ve Hacı Bayram Veli'nin 
hikmetli sözleri... Hepsinde bir gaye, İlahi Kelimetullah tek 
mertebe... İşte bu aşk ve düstur ile Türk Tasavvuf Şiiri günümüze 
değin daima etkili oldu. 

Edebiyat Araştırmacısı Prof. Dr. Azmi Bilgin “Türk Tasavvuf 
Şiiri’nin Seyri” konulu söyleşi programında öğrencilerle 
buluşuyor. 



DERSHANE
I. » Veliye yönelik aktiviteler
II. » Gündem sohbetleri
III. » Veli ziyaretleri
 
KARİYER PLANLAMA
I. » Üniversite gezileri
II. »  Meslek tanıtımları

GENÇ SANAT ATÖLYELERİ
 EĞİTİM KOÇLUĞU
 YOUTUBER VE VİDEO ÇEKİMİ
 YAZILIM - KODLAMA - ROBOTİK

“2020 Döneminde,
Genç Akademi kapsamında
3.000 gencimize hizmet vereceğiz!..” 

İletişim: 
0(216) 612 68 96
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UmraniyeKultur kultur.sosyal

Etkinliklerimizi;
web sitemizden ve

sosyal medya hesaplarımızdan
takip edebilirsiniz
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ORGAN BAĞIŞ HAFTASI (3-9 KASIM) 
Tarih öncesinden bu yana güncelliğini koruyan organ nakli, 
dünyada modern anlamda ilk kez Macar kökenli bir cerrah olan 
Dr. Ullman tarafından Viyana'da 1902 yılında hayvanlar üzerinde 
böbrek nakli ile denenmişti.  Türkiye'de ilk başarılı organ nakli 
3 Kasım 1975 yılında Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde bir 
anneden oğluna yapılan, canlıdan canlıya böbrek nakli olmuştur. 
1978 yılında ise; Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması 
ve Nakline İlişkin 2238 sayılı yasa çıkarılmış ve organ naklinin 
yasal çerçevesi belirlenmiştir. Bugüne kadar ülkemizde çok 
sayıda organ nakli yapılarak yurttaşlarımız sağlığına 
kavuşturulmuştur. Türkiye’de organ bağışı ve nakli sayılarının 
yetersizliği son dönemde ki  organ yetmezliği nedeniyle, tedavi 
görmekte olan birçok hastanın organ beklerken hayatını 
kaybetmesine neden olmaktadır.  

Ülkemizde her yıl 3-9 Kasım “Organ ve Doku Bağışı Haftası” 
olarak kutlanmaktadır. Yasal desteğe sahip olmasına rağmen 
organ ve doku nakli hizmetlerinin geliştirilmesinde en önemli 
husus, organ ve doku bağışının temini, bu bağışın artırılması için 
kamuoyunda bu konudaki bilgi eksikliğinin giderilmesi, organ 
bağışı bilincinin geliştirilmesi ve halkın organ ve doku bağışı 
konusunda teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu konuda bütün 
eğitim kurumlarına, basına ve sivil toplum kuruluşlarına önemli 
görevler düşmektedir.



DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ (8 KASIM) 
Prof. Carlos Maria della Paolera'nın 8 Kasım 1949 yılında açtığı 
yolda,  Dünya Şehircilik Günü oluşumunun 59.yılı idrak ediliyor. 
Dünya Şehircilik Günü’nün şeklî uygulamasının ardındaki anlamın 
iyi anlaşılması, bunun için geriye dönüp yeniden; kimin için ve ne 
için yapıldığına, ortaya çıkışındaki amaç ve hedeflerine bakılması 
gerekmektedir. 

Bu husus bugünü değerlendirmek açısından önem taşımaktadır. 
Paolera; sembolik olarak, 8 Kasım’ı, kentlerde yaşayan herkesin 
ve her kesimin yaşam ortamlarındaki sorunlarla ilgilenmelerinin, 
tartışmalarının evrensel planda, eşit zamanlı (synchroniser)  
olmasını ve böylece, ülkelerde bu özelleşmiş günde, “şehirciliğin” 
düşünülmesini, önemsenmesini hedeflemiştir. Aslında Daimi 
Komiteler de, ülkelerde bu eşit zamanlılığı sağlamak ve şehircilik 
sorunları karşısında ortak karşı duruş gerçekleştirmek amacıyla 
oluşturulmuştur.
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DÜNYA ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI
(KASIM AYININ 2. PAZARTESİ GÜNÜ) 
Geleceğimizin güvencesi olan çocuklara kitabı sevdirmek, okuma 
alışkanlığı kazandırmak; anne, baba ve öğretmenlere çocuklar 
için kitap seçme imkânı sağlamak üzere her yıl, Kasım ayının 
ikinci Pazartesi günü tüm yurtta ve dünyada “Dünya Çocuk 
Kitapları Haftası” kutlanmaktadır.

Okuma sevgisinin sağlanması, köklü olması, okuma aracı olan 
kitaplarla sağlanır.  Bu önemli hafta, ülkemizde 1947 yılından bu 
yana kutlanmaktadır. Kitap Haftası içinde, kitap sergileri 
düzenlenir. Kitap sipariş mektuplarının nasıl yazıldığı öğretilir. 
Arkadaşlar birbirlerine kitap armağan ederler. Kitapsever 
öğrenciler hafta içinde kitaplıklarına çeki düzen verirler.

Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak ve onlarla kitaplar 
arasındaki bağı kuvvetlendirmek için, her yıl Kasım ayının ikinci 
pazartesi günü ile başlayan hafta, “Çocuk Kitapları Haftası” 
olarak kutlanmaktadır.



ATATÜRK’ÜN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ 
(10 KASIM) 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü 
aramızdan ayrılışının 81. yılında saygıyla anıyoruz.

09:05



12 KASIM AFET HAZIRLIK EĞİTİMİ
Türkiye sahip olduğu tektonik, sismik, topoğrafik ve iklimsel 
yapısı gereği doğal afetlerle sıklıkla karşı karşıya kalan bir ülke. 
Su baskını, sel, çığ, heyelan, yangın ama en önemlisi deprem…

Ülkemizde doğal afetlere ilişkin politikalar ilk olarak 1939 
Erzincan Depremi sonrası geliştirilmeye başlanmış; 1959 yılında 
çıkarılan 7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla 
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” ile 
konuyla ilgili yasal boşluk giderilmeye çalışılmıştır.

Türkiye’de afet yönetimi ve koordinasyonu alanında dönüm 
noktası ise 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’dir. Dünyada 
yaşanan doğal afetlere karşı toplumu bilinçlendirmek, bu afetler 
sonucunda maddi ve manevi kayıpları en aza indirmek, doğal 
afetlerin etkisini azaltmak, bir toplumu oluşturan tüm bireyleri 
eğitmekle sağlanabilir. 

Toplumu oluşturan bireylerin eğitilmesi için eğitimin tüm 
öğelerinin harekete geçirilmesi gerekir. Bu açıdan bakıldığında 
afetlerin sonucunda meydana gelen olumsuzluklar ve bu 
olumsuzlukların en aza indirgenebilmesi için yapılması gereken-
ler, afetlerin ortaya çıkmasını engellemek için alınması gereken 
tedbirler vb. gibi konularda örgün ve yaygın eğitim veren okullara, 
mesleki eğitimi veren kurumlara, halk eğitim merkezlerine halkı 
aydınlatıcı birtakım bilgilerin verilmesi olmalıdır.
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DÜNYA DİYABET GÜNÜ (14 KASIM)
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile Dünya Diyabet Federasyonu'nun 
(IDF) tarafından, 1921 yılında insülini bularak diyabet hastası 
milyonlarca hastanın tedavisini mümkün kılan Fredrick Bantig'in 
doğum yıldönümü anısına, 14 Kasım tarihinin Dünya Diyabet 
Günü olarak kutlanılmasına karar verilmiştir. 

Kronik bir hastalık olan diyabet, her yaş grubu için tehdit 
oluşturmaktadır. Özellikle hızlı sosyal ve kültürel değişimler, 
nüfusun yaşlanması, kentleşme oranındaki artış, fiziksel 
aktivitelerde azalma, sağlıksız yaşam tarzı ve davranış biçimleri 
gibi nedenler diyabeti tetikleyen durumlardır. 
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DÜNYA PREMATURE GÜNÜ 
(17 KASIM) 
Prematüre, anne karnındaki gelişim sürecini bebeğe veya anneye 
bağlı nedenlerle tamamlayamayan miniciklerin vaktinden önce 
dünyaya gelişidir. Doğduklarında çok küçüktürler ve çoğu bir kilo 
bile değildir. Akciğerleri o kadar küçüktür ki çok özel solunum 
makineleriyle bizim aldığımız bir nefesin yüzde biri kadar havayla 
solutuluyorlar. Dolaşım sistemleri o kadar zayıf ki tansiyonları 
bile alınamaz. Bağışıklık düzenleri o kadar gelişmemiştir ki 
yetişkinlerin hastalanmayacağı mikropları kolaylıkla kapıverirler. 
Beyin damarları o kadar hassastır ki beyin kanaması
geçirebilirler.

Prematüre bebeklerin beslenmesi ve bakımı konusunda insanları 
bilgilendirmek amacıyla 17 Kasım Dünya Prematüre Günü olarak 
kutlanmaktadır. Türkiye'de yıllık doğum oranlarının yüksek 
olması nedeniyle prematürelik çok ciddi bir boyuttadır. Sayılara 
bakıldığında Türkiye prematüreleri Almanya ile Fransa 
prematürelerinin yıllık toplamına eşit olup Avrupa Birliği’ndeki 
diğer küçük ülkelerde doğan toplam prematürelerin sayısı 
kadardır. Ülkemizde yılda 150.000 bebek erken doğuyor; bunların 
da 50.000 kadarı çok çok küçük yani 1.000 gramın altında. 

17 Kasım işte bu bebeklerin yaşam savaşlarının konu edildiği bir 
gündür.



AVRUPA ANTİBİYOTİK
FARKINDALIK GÜNÜ (18 KASIM)
Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü halk sağlığını tehdit eden 
antibiyotik direnci ve akılcı antibiyotik kullanımı hakkında 
farkındalık oluşturmak amacı ile her yıl 18 Kasım’da 
gerçekleştirilen Avrupa Halk Sağlığı girişimidir.

Güncel veriler, Avrupa Birliği çapında dirençli bakteriler 
tarafından enfekte edilen hasta sayısının arttığını ve antibiyotik 
direncinin halk sağlığı için birincil tehdit haline geldiğini 
göstermektedir.

Bakteriler, çevrelerinde meydana gelen değişikliklere hızlı uyum 
sağlayabilen canlılardır.  Belirli bir antibiyotiğe karşı direnç, 
söz konusu antibiyotiğin tedavi dozunda dirençli bakterileri 
öldüremediğini veya çoğalmalarına engel olamadığını ifade 
etmektedir.

Dirençli bakterilerin neden olduğu bu hastalıklar, tedaviye 
dirençli olup, hastanede yatış sürelerinin uzamasına ve bununla 
ilgili komplikasyonların gelişmesine, ölüm ve hastalığa 
yakalanma oranlarında artışa neden olmaktadırlar.

Antibiyotik direncinin önüne geçilmemesi durumunda gelecekte 
bizi bekleyen tehlike ise bundan çok daha büyüktür. Öyle ki, yakın 
gelecekte enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde antibiyotikler 
tamamen etkisiz hale gelebilir ve basit yara enfeksiyonları ölümle 
sonuçlanabilir.
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DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ 
(20 KASIM) 
İlk olarak Leh eğitimci Janusz Korczak, 1919 yılında yayınlanan 
"How to Love a Child" (Bir Çocuğu Nasıl Sevmeli) adlı kitabında 
çocuk haklarından söz etmiş ve konuyu gündeme taşımıştır.

Çocuk haklarına dair ilk metin ise 1917 yılında, Ekim Devrimi’nin 
ardından Moskova’da "Çocuk Hakları Bildirgesi" ismiyle kaleme 
alınmıştır. Dünya Çocuk Hakları Günü, 1989 yılından bu yana, 
Birleşmiş Milletler tarafından kabul görerek kutlanmakta, 193 
ülke tarafından onaylanan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları 
Sözleşmesi, kanunen çocukların sahip olduğu eğitim, sağlık, 
barınma gibi hakların tanımlanmasına olanak sağlamaktadır. 



AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI 
(18-24 KASIM) 
“Dişçi Mekteb-i Aliyesi”nin Tıp Fakültesi bünyesinde 22 Kasım 
1908 tarihinde açılmasına atfen, 1996 yılından bu yana her yıl 
18-24 Kasım günlerini içine alan hafta “Ağız Diş Sağlığı Haftası” 
olarak kutlanmaktadır.

19. yüzyıla kadar berberler, nalbantlar, kırık çıkıkçılar gibi ehil 
olmayan kişiler tarafından bilimsel olmayan ve çok tehlikeli 
şekilde icra edilmeye çalışılan diş hekimliği mesleğinde, 1908 
yılında İstanbul’da açılan ilk Dişçilik Yüksekokulu olan “Dişçi 
Mekteb-i Aliyesi” ile yeni bir dönem başlamış, 1928 tarihli ve 
1219 sayılı ‘’Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair 
Kanun’’ ile de diş hekimliği mesleği tanımlanmıştır. Açılan ilk 
Dişçilik Yüksekokulu 1964 yılında Tıp Fakültesinden ayrılarak 
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur. 
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DİŞ HEKİMLERİ GÜNÜ (22 KASIM)

Ülkemizde 22 Kasım “Dünya Diş Hekimliği Günü”, içinde 
bulunduğumuz hafta ise “Ağız Diş Sağlığı Haftası” olarak 
kutlanmaktadır. Sağlık ordumuzun vazgeçilmez bir parçası olan 
tüm diş hekimlerimizin “Dünya Diş Hekimliği Günü” 
kutu olsun.  

Diş Hekimliği mesleğinin ''dişçilik'' olarak icra edildiği Osmanlı 
İmparatorluğu döneminden, ilk fakültenin kurulması ile başlayan 
süreç ve sonrasına uzanan tarihi yolculukta, bilim, teknik ve el 
becerisi sanatı ile yoğrulan bu mesleğin eğitimi ve icrasına ait 
mesleki anılar ve resmi belgelerden, bugünkü modern ''Diş 
Hekimliği'' unvanının elde edilebilmesinin kolay olmadığı 
anlaşılmaktadır. Bilimsel diş hekimliği eğitiminin 22 Kasım 
1908’de başlaması nedeniyle ülkemizde her yıl 22 Kasım günü 
“Diş Hekimleri Günü” olarak kutlanmaktadır.

Tüm Diş Hekimlerimizin 
“Dünya Diş Hekimleri Günü” kutlu olsun.



ÖĞRETMENLER GÜNÜ (24 KASIM)

Pek çok ülkede 1994 senesinden beri UNESCO’nun da önerisi ile 
5 Ekim tarihinde kutlanan Öğretmenler Günü, Türkiye’de 24 
Kasım tarihinde kutlanır. Her türlü imkânın bulunduğu asrımızda 
insanların eğitimden mahrum kalması düşünülemez. Bunun 
içindir ki¸ her millet kendi eğitim sistemini kurma¸ istediği insan 
tipini yetiştirme gayreti içindedir.

Kendi bünyesine uygun eğitim sistemini kuran milletler 
yaşamaya¸ diğerleri ise er ya da geç yıkılmaya veya yok olmaya 
mahkûmdurlar. Hangi eğitim sistemi içinde olursa olsun, 
teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, öğretmenin öğrenciyle göz 
göze geldiği bir an vardır. 

O anda öğretmen, öğrencinin gönül kapısından girerek zihnine 
ulaşır. Ve işte o an eğitim başlar. Öğretmenin gücü binlerce 
yaşam inşa eder…

Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü 
Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde 1981 yılından beri her yıl 24 
Kasım'da kutlanır. 

Tüm öğretmenlerimizin
“Öğretmenler Günü” kutlu olsun.
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KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI  
ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ
(25 KASIM) 
1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık 
yaratmak amacıyla, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı ile 
ilan edilen gündür.

BM Genel Kurulu 1999 yılında 25 Kasım gününü “Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” olarak ilan etti. 

Gelişen kadın hareketine ve insan hakları savunucularına rağmen 
dünya devletleri ve toplumları, kadına yönelik şiddetin ortadan 
kaldırılması konusunda başarısız kaldılar. Dünya ölçeğinde her 3 
kadından biri, bugün şiddetin değişik biçimlerine halen maruz 
kalmaktadır. Kadınlar yaşamın her alanında, evlerinde, 
işyerlerinde, kamusal alanlarda, mücadelelerinde, şiddetin çeşitli 
biçimlerine maruz kalmaya devam ediyorlar. Dünyanın çeşitli 
yerlerinde sürmekte olan savaşlarda ve iç çatışmalarda kadınlar 
ve kız çocukları tecavüze uğruyor, öldürülüyor ya da insan 
ticaretinin öznesi haline getiriliyor.

Artık dünya ve ülkemiz toplumlarının buna acilen bir çözüm 
bularak “Kadına Yönelik Şiddete Dur” demelerinin vakti geldi de 
geçiyor.
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Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç şakladı, 
Bir dakika araba yerinde durakladı. 
Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar, 
Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar... 
Gidiyordum, gurbeti gönlümde duya duya, 
Ulukışla yolundan Orta Anadolu’ya. 
İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık! 
Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık, 
Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı... 
Arkada zincirlenen yüksek Toros dağları, 
Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler, 
Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler... 

Ellerim takılırken rüzgârların saçına 
Asıldı arabamız bir dağın yamacına. 
Her tarafta yükseklik, her tarafta ıssızlık, 
Yalnız arabacının dudağında bir ıslık! 
Bu ıslıkla uzayan, dönen, kıvrılan yollar, 
Uykuya varmış gibi görünen yılan yollar 
Başını kaldırarak boşluğu dinliyordu, 
Gökler bulutlanıyor, rüzgâr serinliyordu. 
Serpilmeye başladı bir yağmur ince ince, 
Son yokuş noktasından düzlüğe çevrilince 
Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi, 
Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi. 
Gurbet beni muttasıl çekiyordu kendine, 
Yol, hep yol, daima yol... Bitmiyor düzlük yine. 
Ne civarda bir köy var, ne bir evin hayali, 
Sonum ademdir diyor insana yolun hali. 
Ara sıra geçiyor bir atlı, iki yayan,
Bozuk düzen taşların üstünde tıkırdayan 
Tekerlekler yollara bir şeyler anlatıyor, 
Uzun yollar bu sesten silkinerek yatıyor... 
Kendimi kaptırarak tekerleğin sesine 
Uzanmışım, kalmışım yaylının şiltesine. 

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL
(18 Mayıs 1898 / 8 Kasım 1973) 

HAN DUVARLARI



Bir sarsıntı... Uyandım uzun süren uykudan, 
Geçiyordu araba yola benzer bir sudan. 
Karşıda hisar gibi Niğde yükseliyordu, 
Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu: 
Ağır ağır önümden geçti deve kervanı, 
Bir kenarda göründü beldenin viran hanı. 
Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri 
Atlarımız çözüldü, girdik handan içeri. 
Bir deva bulmak için bağrındaki yaraya 
Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya. 
Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı, 
Gurbet çeken gönüller kuşatmıştı ocağı.
Bir pırıltı gördü mü gözler hemen dalıyor, 
Göğüsler çekilerek nefesler daralıyor. 
Şişesi is bağlamış bir lambanın ışığı, 
Her yüze çiziyordu bir hüzün kırışığı. 
Gitgide birer ayet gibi derinleştiler 
Yüzlerdeki çizgiler, gözlerdeki çizgiler...
 
Yatağımın yanında esmer bir duvar vardı, 
Üstünde yazılarla hatlar karışmışlardı: 
Fani bir iz bırakmış burda yatmışsa kimler, 
Aygın baygın maniler, açık saçık resimler... 
Uykuya varmak için bu hazin günde erken 
Kapanmayan gözlerim duvarlarda gezerken 
Birdenbire kıpkızıl birkaç satırla yandı,
Bu dört mısra değildi, sanki dört damla kandı. 
Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa 
Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa; 

On yıl var ayrıyım Kınadağı’ndan 
Baba ocağından, yâr kucağından 
Bir çiçek dermeden sevgi bağından
Huduttan hududa atılmışım ben 

Altında da bir tarih: Sekiz mart otuz yedi... 
Gözüm imza yerinde başka bir ad görmedi. 
Artık bahtın açıktır, uzun etme, arkadaş! 
Ne hudut kaldı bugün, ne askerlik, ne savaş; 
Araya gitti, diye içlenme baharına, 
Huduttan götürdüğün şan yetişir yârına!... 



Ertesi gün başladı gün doğmadan yolculuk, 
Soğuk bir mart sabahı... Buz tutuyor her soluk. 
Ufku tutuşturmadan fecrin ilk alevleri 
Arkamızda kalıyor şehrin kenar evleri. 
Bulutların ardında gün yanmadan sönüyor, 
Höyükler bir dağ gibi uzaktan görünüyor... 
Yanımızdan geçiyor ağır ağır kervanlar, 
Bir derebeyi gibi kurulmuş eski hanlar. 
Biz bu sonsuz yollarda varıyoruz, gitgide, 
İki dağ ortasında boğulan bir geçide.

Sıkı bir poyraz beni titretirken içimden 
Geçidi atlayınca şaşırdım sevincimden: 
Ardımda kalan yerler anlaşırken baharla, 
Önümdeki arazi örtülü şimdi karla. 
Bu geçit sanki yazdan kışı ayırıyordu, 
Burada son fırtına son dalı kırıyordu. 
Yaylımız tüketirken yolları aynı hızda 
Savrulmaya başladı karlar etrafımızda. 
Karlar, etrafı beyaz bir karanlığa gömdü;
Kar değil, gökyüzünden yağan beyaz ölümdü... 
Gönlümde can verirken köye varmak emeli 
Arabacı haykırdı "İşte Araplı beli! " 
Tanrı yardımcı olsun gayrı yolda kalana, 
Biz menzile vararak atları çektik hana. 

Bizden evvel buraya inen üç, dört arkadaş 
Kurmuştular tutuşan ocağa karşı bağdaş. 
Çıtırdayan çalılar dört cana can katıyor, 
Kimi haydut, kimi kurt masalı anlatıyor... 
Gözlerime çökerken ağır uyku sisleri 
Çiçekliyor duvarı ocağın akisleri. 
Bu akisle duvarda çizgiler beliriyor, 
Kalbime ateş gibi şu satırlar giriyor; 

Göynümü çekse de yârin hayali 
Aşmaya kudretim yetmez cibali
Yolcuyum bir kuru yaprak misali 
Rüzgârın önüne katılmışım ben 

Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı, 
Güneşli bir havada yaylımız yola çıktı... 
Bu gurbetten gurbete giden yolun üstünde 
Ben üç mevsim değişmiş görüyordum üç günde. 
Uzun bir yolculuktan sonra İncesu’daydık, 
Bir handa, yorgun argın, tatlı bir uykudaydık. 
Gün doğarken bir ölüm rüyasıyla uyandım, 
Başucumda gördüğüm şu satırlarla yandım:



Garibim, namıma Kerem diyorlar 
Aslı'mı el almış harem diyorlar 
Hastayım, derdime verem diyorlar 
Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış'ım ben

Bir kitabe kokusu duyuluyor yazında, 
Korkarım, yaya kaldın bu gurbet çıkmazında. 
Ey Maraşlı Şeyhoğlu, evliyalar adağı! 
Bahtına lânet olsun aşmadınsa bu dağı. 
Az değildir, varmadan senin gibi yurduna, 
Post verenler yabanın hayduduna, kurduna! 

Arabamız tutarken Erciyes'in yolunu: 
"Hancı, dedim, bildin mi Maraşlı Şeyhoğlu'nu?" 
Gözleri uzun uzun burkuldu kaldı bende, 
Dedi: 
- Hana sağ indi, ölü çıktı geçende! 

Yaşaran gözlerimde her şey artık değişti, 
Bizim garip Şeyhoğlu buradan geçmemişti... 
Gönlümü Maraşlı'nın yaktı kara haberi.
Aradan yıllar geçti, işte o günden beri 
Ne zaman yolda bir han rastlasam irkilirim, 
Çünkü sizde gizlenen dertleri ben bilirim. 
Ey köyleri hududa bağlayan yaslı yollar, 
Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar! 
Ey garip çizgilerle dolu han duvarları, 
Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları!

Faruk Nafiz ÇAMLIBEL



“ Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan,
 yeni okyanuslar keşfedemez.”            

Andre Gide 

“ Yalnızca yapmış olduklarımızdan değil, kaçındığımız işlerden  
 de sorumluyuz.”            

Moliere

“ Herkes hergün en azından küçük bir şarkı duymalı, iyi bir şiir  
 okumalı, hoş bir resim görmeli ve eğer mümkünse birkaç  
 mantıklı kelime söyleyebilmelidir.”            

Goethe

“ Hayat yalnızca geriye doğru anlaşılabilir. Fakat ileriye doğru  
 yaşanmalıdır.”            

Soren Kierkekaard

“ Dünle beraber gitti düne ait ne varsa,
  Bugün yeni şeyler söylemek gerek.”            

Mevlana Celaleddin-i Rumî

“ İnsan ne söylüyorsa odur.”            
Çiçero

“ Eğer ilim ümit ile olsaydı, dünyadaki bütün insanlar âlim  
 olurdu.”            

Hz. Ali (RA) 

“ Hiç hata yapmamış adam, yeni bir şey denememiştir.”            
Einstein

“ Siz kendinize inanın, başkaları da size inanacaktır.”            
Tacitus

YAŞAMDAN SÖZLER...



ÖMER LÜTFİ METE
(7 Temmuz 1950 / 18 Kasım 2009) 

GÜLCE
Uçurumun kenarındayım Hızır
Ulu dilber kalesinin burcunda
Muhteşem belaya nazır
Topuklarım boşluğun avcunda
Derin yar adımı çağırır
Dikildim parmaklarımın ucunda
Bir gamzelik rüzgâr yetecek
Ha itti beni, ha itecek
Uçurumun kenarındayım Hızır
Civan hazır
Divan hazır
Ferman hazır
Kurban hazır

Uçurumun kenarındayım Hızır
Güzelliğin zulme çaldığı sınır
Başım döner, beynim bulanır
El etmez
Gel etmez
Gülce'm uzaktan dolanır
Uçurumun kenarındayım Hızır
Gülce bir davet
Mecaz değil
Maraz değil
Gülce bir afet
Peri değil
Huri değil
Gülce beyaz sihir
Gülce ölümcül naz
Buram buram zehir
Yar yüzünde infaz

Bir gamzelik rüzgâr yetecek
Ha itti beni, ha itecek
Güzelliğin zulme çaldığı sınır
Uçurumun kenarındayım Hızır
Ben fakir
En hakir
Bin taksir
Ateşten
Kalleşten
Mızrakla gürzden
Dabbetülarz'dan
Deccal’dan, yedi düvelden
Korku nedir bilmeyen ben
Tir tir titriyorum Gülce’den
Ödüm patlıyor Gülce’ye bakmaktan
Nutkum tutuluyor, ürperiyorum
Saniyeler gözlerimde birer can
Her saniyede bir can veriyorum

1981
Ömer Lütfi METE

Bir gamzelik rüzgâr yetecek
Ha itti beni, ha itecek

Güzelliğin zulme çaldığı sınır
Uçurumun kenarındayım Hızır



Çocukluk Günleri
Küçük Cemil’de on-oniki yaşlarında görülen tezahürler ve daha 
sonraki hayatı öğretiyor ki, o bu cins olağanüstü bir kabiliyetdi. Üç 
yaşındayken babasını kaybeden yetim çocuğun açık ela gözleri, 
meçhûlü çözen insanoğlunun gözleriydi. Kumral saçları bu parlak 
gözler üstünde daima gergin iki antendi. Geniş ve yüksek 
alnından ahenkli iki çizgi çenesine iniyor, muntazam dişlerini ince 
dudaklar sımsıkı kapatıyor; uzun parmaklı yumuşak, fakat sinirli 
elleri yarı karanlık kilerin raflarından bardakları indiriyor, bunları 
sıraya diziyor, altın yapmak için titreyen bir alşimist dikkat ve 
ihtirasıyla bu bardaklara kalaylı bir maşrabadan su dolduruyor; 
iniyor, kalkıyor, ölçüyor, biçiyor. Sağ elinde ince bir değnek, sol 
elinde maşraba, daha iyi işitmek için bir kulağını bardaklara 
vererek su seviyelerini ölçüyor, bir bardakdan öbürüne aktarıyor.

Fârenin dinlediği konser
Nihâyet gam (gamme ) teşekkül etti. Cebinden ikinci bir değnek 
çıkarıyor ve kilerin boşluğuna sıralanmış un torbaları, güllâç 
tekerlekleri,  sucuk kangalları ile iki çuval arasında korkudan 
titreyen küçük fare, gizli bir konser dinliyor.
 
Fakat Cemil’in  kulakları musıkiye olduğu kadar ev halkının ayak 
seslerine de aşinâdır. İşte,  merdivenden gelen bu terlik şıpırtısı, 
annesi Zihniyar Hanım’a âittir.  En karanlık köşeye nefes almadan 
sinmek lâzım.
            
Bu bardaklarla çaldığı neydi? Büyük ağabeyisi Reşâd Bey’in 
çaldığı âşık sazından mı bir şeyler kapmıştı, yoksa küçük ağabey 
Ahmet Bey’in tanburundan mı? Yâhut da büsbütün yeni 
kompozisyonlar yapıyor, bir gün herkesi şaşırtacak  taksimlerinin 
ilk motiflerini mi hazırlıyordu? Küçük Cemil’in bu gizli 
konserlerini verdiği sıralardaki repertuarını kimse bilmeyecek.
 
Günler geçiyor, ibtidâi mektebindeki ilahilerle evdeki Çerkes 
kadınların garib melodileri, sokaktan geçen macuncunun zurnası, 
satıcı ve dilencilerin terâneleri, Anbarlı çifliğindeki köylülerin 
türküleri birbirine karışıyor; çekingen, ciddi yüzlü, düşünceli gibi 
çocuk, oyunlarına devam ediyordu… 

TANBÛRÎ CEMİL BEY’İN 
HATIRATI’NDAN;



YAHYA KEMAL BEYATLI
 (2 ARALIK 1884 / 1 KASIM 1958)

Yahya Kemal, edebiyatımızın en bildik simalarındandır. İstanbul 
Üniversitesi'nde hocalık da yapan şair, büyükelçi olarak birçok 
yabancı ülkede Türkiye'yi temsil etmişti. İstanbul'a aşıktı. İş 
gereği sürekli Ankara'ya gidip gelirdi. Kendisine bir defasında 
Ankara'nın en çok nesini seversiniz diye sorduklarında "Gardan 
trene binip İstanbul'a gidişini severim" diye yanıt vermiş. 
Şiirlerinde sık sık İstanbul'a yer veren şairin bir şiiri şöyledir:
Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul! 
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. 
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul! 
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. 
Nice revnaklı şehirler görülür dünyada, 
Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. 
Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rü'yada 
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan.

Bir anektot:
Yahya Kemal'i 1968 yılında Pakistan'a büyükelçi olarak 
atamışlardı. Pakistan'ın o tarihlerde başkenti Karaçi idi. Yahya 
Kemal, yüz kilonun üzerindeki bir ağırlığı oradan oraya taşıyordu. 
Pakistan'da büyükelçilik görevinin çok zor şartlar altında 
geçtiğine dair haberler yaygındı. Yahya Kemal'i müslüman bir 
ülkenin temsilcisi olarak her cuma namazlarına davet ediyor-
larmış. Gitse olmuyor, gitmese 
olmuyormuş. Sıkıntısı 
buradaymış. Namaz 
kılmak için hareket 
etmek, diz çökmek,
yatıp kalkmak gerek. 
Yahya Kemal, çok şişman 
olduğu için bunları 
yapamıyormuş. Bunun 
için emekliliğine 9 ay 
kala Ankara'ya dönmüş 
ve bu süreyi raporlu olarak
Ankara'da geçirmiş. 



“SÜLEYMANİYE’DE BAYRAM
  SABAHI”
Artarak gönlümün aydınlığı her sâniyede, 
Bir mehâbetli sabâh oldu Süleymâniye'de .
Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, 
Dokuz asrında bütün halkı, bütün memleketi 
Yer yer aksettiriyor mâvileşen manzaradan, 
Kalkıyor tozlu zaman perdesi her ân aradan. 
Gecenin bitmeğe yüz tuttuğu andan beridir, 
Duyulan gökte kanad, yerde ayak sesleridir. 
Bir geliş var!.. Ne mübârek, ne garîb âlem bu!.. 
Hava boydan boya binlerce hayâletle dolu... 
Her ufuktan bu geliş eski seferlerdendir; 
O seferlerle açılmış nice yerlerdendir. 
Bu sükûnette karıştıkça karanlıkla ışık,
Yürüyor, durmadan, insan ve hayâlet karışık; 
Kimi gökten, kimi yerden üşüşüp her kapıya, 
Giriyor, birbiri ardınca, ilâhi yapıya. 
Tanrı’nın mâbedi her bir tarafından doluyor, 
Bu saatlerde Süleymâniye târîh oluyor. 

Ordu milletlerin en çok döğüşen, en sarpı 
Adamış sevdiği Allah'ına bir böyle yapı. 
En güzel mâbedi olsun diye en son dînin 
Budur öz şekli hayâl ettiği mîmârînın. 
Görebilsin diye sonsuzluğu her yerden iyi, 
Seçmis İstanbul'un ufkunda bu kudsî tepeyi; 
Taşımış harçını gazileri, serdarıyle, 
Taşı yenmiş nice bin işçisi, mîmâriyle. 
Hür ve engin vatanın hem gece, hem gündüzüne, 
Uhrevî bir kapı açmış buradan gökyüzüne, 
Tâ ki geçsin ezelî rahmete rûh orduları.. 

Bir neferdir bu zafer mâbedinin mîmârı.

Ulu mâbed! Seni ancak bu sabâh anlıyorum; 
Ben de bir vârisin olmakla bugün mağrûrum; 
Bir zaman hendeseden âbide zannettimdi; 
Kubben altında bu cumhûra bakarken şimdi, 
Senelerden beri rü'yâda görüp özlediğim 
Cedlerin mağfiret iklîmine girmiş gibiyim. 
Dili bir, gönlü bir, îmânı bir insan yığını 
Görüyor varlığının bir yere toplandığını; 
Büyük Allâh'ı anarken bir ağızdan herkes 
Nice bin dalgalı Tekbîr oluyor tek bir ses; 
Yükselen bir nakarâtın büyüyen velvelesi, 
Nice tuğlarla karışmış nice bin at yelesi!..



Gördüm ön safta oturmuş nefer esvaplı biri 
Dinliyor vecd ile tekrâr alınan Tekbîr'i;
Ne kadar sâf idi sîmâsi bu mü'min neferin! 
Kimdi? Bânîsi mi, mîmârı mı ulvî eserin? 
Tâ Malazgirt ovasından yürüyen Türkoğlu 
Bu nefer miydi? Derin gözleri yaşlarla dolu, 
Yüzü dünyâda yiğit yüzlerinin en güzeli, 
Çok büyük bir işi görmekle yorulmuş belli; 
Hem büyük yurdu kuran hem koruyan kudretimiz,
Her zaman varlığımız, hem kanımız hem etimiz; 
Vatanın hem yaşayan varisi hem sahibi o, 
Görünür halka bu günlerde tesellî gibi o, 
Hem bu toprakta bugün, bizde kalan her yerde, 
Hem de çoktan beri kaybettiğimiz yerlerde. 

Karşı dağlarda tutuşmuş gibi gül bahçeleri, 
Koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri. 
Gökte top sesleri var, belli, derinden derine; 
Belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine. 
Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı? 
Üsküdar'dan mı? Hisar'dan mı? Kavaklar'dan mı? 
Bursa'dan, Konya'dan, İzmir'den, uzaktan uzağa, 
Çarpıyor birbiri ardınca o dağdan bu dağa; 
Şimdi her merhaleden, tâ Beyazıd'dan, Van'dan, 
Aynı top sesleri bir bir geliyor her yandan. 
Ne kadar duygulu, engin ve mübârek bu seher! 
Kadın erkek ve çocuk, gönlü dolanlar, yer yer, 
Dinliyor hepsi büyük hâtıralar rüzgârını, 
Çaldıran topları ardınca Mohaç toplarını. 

Gökte top sesleri, bir bir, nerelerden geliyor? 
Mutlaka her biri bir başka zaferden geliyor: 
Kosva'dan, Niğbolu'dan, Varna'dan, İstanbul'dan.. 
Anıyor her biri bir vak'ayı heybetle bu an; 
Belgrad'dan mı? Budin, Eğri ve Uyvar'dan mı? 
Son hudutlarda yücelmiş sıra dağlardan mı? 

Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor? 
Barbaros, belki, donanmayla seferden geliyor!.. 
Adalardan mı? Tunus'dan mı, Cezâyir'den mi? 
Hür ufuklarda donanmış iki yüz pâre gemi 
Yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor; 
O mübârek gemiler hangi seherden geliyor? 

Ulu mâbedde karıştım vatanın birliğine,
Çok şükür Tanrı’ya, gördüm, bu saatlerde yine 
Yaşıyanlarla berâber bulunan ervâhı. 

Doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı.

Yahya Kemal BEYATLI



Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi (ÜKSM)
Ümraniye Belediyesi Başkanlık Binası

Tel: 0(216) 443 56 00 / 1496

Ahmet Yüksel Özemre Gençlik ve
Kültür Merkezi
Kazım Karabekir Mah. Dereboyu Cad. No. 110

Tel: 0(216) 632 81 21

Aliya İzzetbegoviç Kültür ve Eğitim Merkezi
Altınşehir Mah. Yeni Filiz Sk. No. 44

Tel: 0(216) 590 01 03

Cahit Zarifoğlu Kültür ve Eğitim Merkezi
Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No. 20

Tel: 0(216) 328 35 39

Cemil Meriç Gençlik Kültür ve
Eğitim Merkezi
Cemil Meriç Mah. İstiklal Cad. No. 28

Tel: 0(216) 612 68 96

Dumlupınar Gençlik Kültür ve
Eğitim Merkezi
Dumlupınar Mah. Malatya Cad. No. 82

Tel: 0216 630 61 77

Engelliler Eğitim ve Kültür Merkezi
Site Mah. Şenol Güneş Bulvarı No. 76

Tel: 0(216) 533 56 56

Mahmut Celalettin Ökten Gençlik Kültür 
ve Eğitim Merkezi
Tatlısu Mah. Server Sk. No. 16

Tel: 0(216) 365 70 05



Mehmet Âkif Kültür ve Eğitim Merkezi
İstiklal Mah. Anafartalar Cad. No. 2/1

Tel: 0(216) 520 24 32-33

Necip Fazıl Kültür ve Eğitim Merkezi
Necip Fazıl Mah. Alemdağ Cad. No. 840

Tel: 0(216) 364 36 72

Prof. Dr. Bekir Topaloğlu
Gençlik Kültür ve Eğitim Merkezi
Esenkent Mah. Kurtuluş Cad. No. 6/1

Tel: 0(216) 540 54 99

Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Kültür Eğitim Sağlık ve
Sosyal Hizmet Merkezi
Madenler Mah. Teraziler Cad. No. 34

Tel: 0(216) 508 20 72

Sabahattin Zaim Gençlik ve Kültür Merkezi
Çakmak Mah. Baraj Sk. No. 68

Tel: 0(216) 313 72 17

Sâmiha Ayverdi Gençlik ve Kültür Merkezi
Elmalıkent Mah. Kermes Sk. No. 4

Tel: 0(216) 632 90 24

İBB Şehit Kaymakam
Muhammed Fatih Safitürk
Kültür Merkezi
Atakent Mah. Üstündağ Sk. No. 2

Tel: 0(216) 328 23 37

Yamanevler Nurettin Topçu
Gençlik ve Kültür Merkezi
Yamanevler Mah. Şehit Hasan Elbanna Sk. No. 5

Tel: 0(216) 632 15 30



Ahmet Cevdet Paşa Bilgi Evi
Atakent Mah. Orhan Veli Sk. No. 5A

Tel: 0(216) 521 73 60

Altınşehir Bilgi Evi
Altınşehir Mah. Acısu Cad. Mazlum Sk. No. 23

Tel: 0(216) 526 56 69

Erdem Beyazıt Bilgi Evi
Armağanevler Mah. 23 Ekim Cad. No. 17

Tel: 0(216) 521 29 84

Hoca Ahmet Yesevi Bilgi Evi
Hekimbaşı Mah. İmalat Sk. No. 1

Tel: 0(216) 462 14 32

Huzur Bilgi Evi
Huzur Mah. Karadeniz Cad. Güner Sk. No. 12/A

Tel: 0(216) 611 11 65

Mehmet Âkif Mahallesi Bilgi Evi
Mehmet Akif Mah. Tezcan Cad. No. 8

Tel: 0(216) 314 17 93

Seyyit Onbaşı Bilgi Evi
Parseller Mah. Nida Sk. No. 9

Tel: 0(216) 610 17 13



Şerifali Bilgi Evi
Şerifali Mah. Çetin Cad. İbrahim Hakkı Sk. No. 10

Tel: 0(216) 527 05 03

Topağacı Bilgi Evi
Topağacı Mah. Asil Cad. No. 56/1

Tel: 0(216) 632 82 25

Yunus Emre Bilgi Evi
Çakmak Mah. İkbal Cad. No. 6

Tel: 0(216) 466 21 85

Atatürk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No: 63
Pk. 34761 Ümraniye - İstanbul
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