SULTANGAZİ’DE
OCAK 2020

TiyatroSinemakonserAn
Panel Etkinlik EdebiyatŞ

“Yaptığın işi gönlünde hissedersen,
ırmaklar çağlar içinde.”
Mimar Sinan

Kültür ve Sanatta

Hep birlikte daha iyiye

Saygıdeğer Sultangazili Komşularım,
“Hep Birlikte Daha İyiye” diyerek çıktığımız bu yolda, Sultangazi'yi
Sultanşehir haline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz.
Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini önemsiyor, İlçemizde hizmetin
ulaşmadığı yer kalmasın diye çabalıyoruz. Tüm bunları yaparken
gönül belediyeciliği anlayışıyla eşitlik ve adalet ilkesiyle hareket ederek
toplumun tüm kesimini kucaklayan projeleri hayata geçiriyoruz.
Belediyeciliğin sadece hizmet ulaştırmaktan ibaret olmadığı bilinciyle
sosyal ve kültürel faaliyetlere önem veriyor, donanımlı bir neslin yetişmesi
için gayret gösteriyoruz. Biliyoruz ki geleceğin mimarı gençlerimizin
alacakları eğitim, onları hedeflerine bir adım daha yaklaştıracaktır. Bu
süreçte çocuklarımızın kendilerini geliştirmelerine, sosyalleşmelerine ve
yaratıcılık kazanmalarına yardımcı olacak kültürel aktiviteler, onlar için
büyük önem taşımaktadır.
Bu bilinçle, ilçemize başta Güzelce ve Mağlova su kemerlerini kazandıran
büyük ustanın adına taşıyan Sultangazi Belediyesi Mimar Sinan Kültür
ve Sanat Sezonu kapmasında birçok etkinliği halkımızla buluşturuyoruz.
Tiyatrodan söyleşiye, çocuk müzikallerinden seminerlere farklı programları
ilçe sakinlerimizin beğenisine sunuyoruz. Sadece gençlere yönelik değil,
7’den 70’e herkese hitap eden etkinliklerimizle, toplumsal olaylara dikkat
çekip farkındalık oluştururken, katılımcıların keyifli zaman geçirmelerini de
sağlıyoruz.
Sizlerin de desteğiyle Sultangazi’yi hak ettiği yere ulaştıracağımıza
inancımız tamdır. Sağlık, huzur ve mutluluk temenni ederek, sevgi ve
saygılarımı sunuyorum.

MİMARİDE VE SANATTA KULLANILAN

GELENEKSEL
Türk Motif Desenleri

15. yüzyılda Rönesans gibi büyük bir devrimin Avrupa’da olması Batı
toplumları için kültür ve sanatta yeni bir dönemin başlamasına neden olmuştur. Batı’da bu gelişmelerin olduğu dönemde, Osmanlı İmparatorluğu
yükselme döneminin getirdiği zenginlikleri, sanat eserlerine yansıtarak,
Osmanlı sanatının en iyi örneklerini vermeye başlamıştır. Tarihi kronolojide Osmanlı’dan Selçuklu’ya, Selçuklu’dan Orta Asya Türk topluluklarının
(Göktürkler, Uygurlar, Oğuzlar) mimari ve sanat yapıtları incelendiğinde,
dokumalar, seramikler, çiniler, el yazmaları, mimari yapılar vb. eserlerin
geçmişten günümüze belli bir gelişme kaydederek, dönemlerinin en iyi
örneklerini verdikleri görülür.
Binlerce yıllık zengin bir geçmişe dayanan motif ve desenleri incelendiğinde, karşımıza birtakım kavramlar ve semboller çıkar. Bunun nedeni
Türkler’in çok öncelere dayanan dünya, evren, kozmoloji bilgileri ve bunu
tamamlayan semavi inanç sistemleridir. Bu sistem Türk toplumunun zaman içinde güçlü bir kültür oluşturmasına neden olmuştur. Bu kültürü
kavramak için Türkler’in anavatanına gitmek, üslup ve motif şekillenmesi
sürecini anlamak gereklidir.
Kadim Türk kültürünün özellikleri, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının,
resmi ve özel kuruluşların ve ilgili kişilerin desteğiyle günümüze kadar
gelebilen geleneksel Türk motif desenlerini özetle bu toprakların kültürel
kişiliğinin en canlı ve anlamlı belgeleri şeklinde tanımlamak mümkündür.
Birçok uygarlığın beşiği olan Anadolu’ya, Türkler’in yerleşiminden sonra,
bu uygarlıkların kültürleri yeni bir sentez içinde varlıklarını sürdürdükleri
bilinmektedir.
İşte bu nedenle Geleneksel Türk motif desenlerinin kökleri, çok eskilere
gitmekte ve sosyo-kültürel açıdan büyük önem taşımaktadır.

Geleneksel Türk motif
desenleri, uygulandığı alanın
bütünlüğünü bozmadan
her esere ayrı bir ahenk ve
güzellik katmıştır.
Toplumların sanat duyarlılığını en kesin ve açık bir biçimde o toplumun
süslemelerinde ve süsleme sanatlarında görmek mümkündür. Süsleme
açısından son derece zengin olan Türk motif ve desenlerinin, İslamiyet
öncesi ve İslamiyet sonrası Türkler’in hakimiyet kurduğu pek çok coğrafi
bölgelerdeki süsleme ve el sanatları geleneklerinden etkilenmiş olması
doğaldır. Ancak bu etkilenme çok kısa bir zaman dilimi içinde kalmış, gerek malzeme, teknik, renk, motif ve kompozisyon yönlerinden, gerekse
Türkler’e özgü sadelik yönünden, Türk duyuş ve düşüncesinin en önemli
ifade aracına dönüşmüştür.
Anadolu Selçuklu İmparatorluğu zamanından beri geleneksel Türk motif desenleri, uygulandığı alanın bütünlüğünü bozmadan o esere ayrı bir
ahenk ve güzellik katmaktadır. En basit gibi görünen bir motifin ardında
binlerce yıllık bir kültür oluşumunun gelenekleri, görenekleri, efsaneleri ve
inançları bulunmakta ve Türk mimarisine, el sanatlarında ve kültüründe
harmanlanarak yepyeni bir anlatım ve ifade zenginliği kazanmaktadır.

1. Hafta
Et kinl ik le r i

3-5 O C A K 2020

ÇOCUK TIYATROSU

04
OCAK
Cumartesi

13:30
15:30

AĞAÇLAR ÜLKESİ
Murat Demir’in kaleme aldığı ve Okan
Kaplan’ın yönettiği "Ağaçlar Ülkesi" adlı
çocuk oyunu, izleyicisiyle Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim
ve Kültür Merkezi’nde buluşacak. Oyuncu
kadrosunda Atakan Ozturk, Murat Demir,
Okan Kaplan ve Turgay Aydın’ın yer aldığı
oyunda seyirciye “Doğamızı ne kadar tanıyoruz?” sorusu yöneltilerek, kahramanlarımızın gittikleri köyde, doğa ile tanışmaları
konu alınıyor.

40 Dk.

Prof. Dr.Necmettin Erbakan
Bilim Ve Kültür Merkezi

SULTANGAZI’DE KÜLTÜR SANAT

11

04

ÇOCUK GÖSTERİSİ

OCAK
Cumartesi

13:30
15:30

NASREDDİN HOCA VE
KOMŞULARI-İLLÜZYON
GÖSTERİSİ
Türk milletinin mizah anlayışının ve zekasının sembolü, milli kültürümüze mâl olmuş
bir halk filozofu, efsaneleşmiş bir halk figürü
Nasreddin Hoca insanı önce güldürür, sonra
düşündürür. Sanatseverle Nurettin Uzun Kültür Merkezi’nde buluşacak ‘Nasreddin Hoca ve
Komşuları’, Türk-İslam kültürü filozoflarından,
büyük bilge ve gülmece ustası Nasreddin Hoca'yı oyuncu Ahmet Talay’ın eşsiz yorumuyla
kaşınıza çıkarıyor.
Nurettin Uzun Kültür
Merkezi

12

SULTANGAZI’DE KÜLTÜR SANAT

40 Dk.

SULTANGAZİ

YAZI
AKADEMİSİ

Yeni nesil yazarlar,
Sultangazi'de yetişiyor.

OKUR

YAZAR
MISINIZ ?
Yazı Akademisi
Sultangazi'de başladı!
Ayrıntılı bilgi için
Türk Dili ve Edebiyatı
öğretmeninize
başvurabilirsiniz.

SULTANGAZİ
İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ

2020’NiN iLK

AY TUTULMASI
10 OCAK GECESi
GERcEKLEsECEK

Tamamı Türkiye’den de gözlemlenebilecek olan parçalı Ay
tutulması, Türkiye saati ile 20.05 ve 00.15 arasında gerçekleşecek.
Tutulma, Türkiye dışında Avrupa, Asya, Hint Okyanusu, Atlantik
Okyanusu, Pasifik Okyanusu, Doğu Afrika ve Avustralya’nın
Batı’sından da izlenebilecek. Tutulmanın en bariz görüleceği saat
ise Türkiye’de 22.10 olacak.

PARÇALI AY

TUTULMASI NEDİR?
Ay’ın bir kısmı Dünya’nın tam gölge
konisinden geçer. Bu astronomik olay,
çıplak gözle de rahatlıkla gözlenebilir.
Tutulma esnasında tam olarak
kaybolmayan Ay, koyu kızıl bir
renge bürünecek. Bu durum,
tutulma olayı esnasında Dünya’dan
yansıyan Güneş ışınlarının Ay’ın
üzerine düşmeye devam etmesi
ile açıklanıyor. Güneş’in koyu
kırmızı ve turuncu renkli ışınları için
Dünya’nın atmosferinin oldukça şeffaf
olması, bu ışınların tutulma esnasında
Ay’ın yüzeyine çok etkili bir biçimde
yansımasına sebep olur. Bu nedenle bu
gökyüzü olayı sırasında Ay, kızıl renge
bürünür.

AY

TUTULMASI
NEDİR?

Ay tutulması, dolunay zamanında
ve Ay’ın düğüm noktalarına yakın
olması durumunda meydana gelir.
Ay’ın, Dünya’nın gölgesine girmesi
ile Güneş’ten aldığı parlaklığı
kaybetmesi sonucu görülür. Güneş,
karşı düğüm noktasında veya
ona yakın olmalıdır. Bu şartlar
altında Dünya’nın gölgesi Ay’a
düşer. Bu 42.000.000.000
km uzanan gölge konisi
Ay’ın uzaklığından yaklaşık
8800 km geniştir. Ay, saatte
3456 km hareket ettiği için
ortalama Ay tutulmasının
zamanı yaklaşık 40 dakika
ile bir saat arasında değişir. Ay
tutulması, yeryüzünün Ay’ın ufuk
çizgisinin üzerinde olduğu herhangi
bir bölgesinden gözlenebilir.

2. Hafta
Et kinl ik le r i

10-12 O C A K 2020

09

SEMİNER

OCAK

Perşembe

14:30

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI
İLE MÜCADELE
Sultangazi Belediyesi tarafından sunulacak
seminer, akıllı telefon bağımlılığının, teknoloji üreticilerinin bilinçli biçimde bağımlılık
yapıcı teknikleri kullanmasının doğal sonucu olduğundan hareketle, bağımlılıkla mücadelede salt psikoloji disiplininden bakmak yerine, söz konusu teknikleri bu kez
bağımlılıktan kurtarma amaçlı kullanılması
bilgisini verecek.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Bilim Ve Kültür Merkezi

18

SULTANGAZI’DE KÜLTÜR SANAT

60 Dk.

YETİŞKİN TİYATROSU

10
OCAK
Cuma

20:00

KARE AS
"1001 Sanat Sanat Merkezi”, sizleri bir miras
kavgası komedisine davet ediyor. Sultangazi
Belediyesi Etkinlik Salonu’nda sanatseverle
buluşacak olan “Kare As” oyununun yönetmenliğini Zuhal Öztürk üstleniyor.
Ray Cooney'in yazdığı bu iki perdelik komedinin oyuncuları Alper Kadayıfçı, Ayşegül Aslan,
Barış Çelik, Barış Küçükgüler, Caner Kadayıfçı, Ebru Kocaaga, Nazlı Pınar Kaya, Ömer F.
Yıldırım, Sevkan Çelik ve Tolga Canbeyli.

90 Dk.

Sultangazi Belediyesi
Etkinlik Salonu

SULTANGAZI’DE KÜLTÜR SANAT

19

11

ÇOCUK TİYATROSU

OCAK
Cumartesi

13:30
15:30

MİNİK SİNCAPLAR
“Parantez İçinde Tiyatro” tarafından Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu’nda sahneye konulacak eseri Bilal Aydoğdu yazıp,
yönetiyor. Alıngan, Çılgın, Karanlık, Arsız ve
Cadı karakterlerinin rol aldığı çocuk oyunun
konusu ise şöyle: Alıngan Sincap, diğer minik
sincaplar tarafından istenmediğini düşünüp
sincap köyünden ayrılır, ormanda karşısına
Karanlık‘ın kedisi Arsız ve Cadı çıkar. Arsız
Sincap, Alıngan Sincap’ı kandırır ve Karanlık
Sincap’a götürür. O da onu kafese kapatır.
Cadı Sincap ise onları takip etmektedir...
Sultangazi Belediyesi
Etkinlik Salonu

20

SULTANGAZI’DE KÜLTÜR SANAT

40 Dk.

ÇOCUK TİYATROSU

11
OCAK
Cumartesi

13:30
15:30

MASALCI DEDE VE
HACİVAT KARAGÖZ
GÖSTERİSİ
Sultangazili çocuklar 'Masalcı Dede' ile
buluşuyor!.. “Masal Ağacı" programında, 3-7
yaş arasındaki çocuklara masallar anlatılarak,
hayal dünyalarının ve kelime haznelerinin
geliştirilmesi hedefleniyor. Çocuklarımıza
okuma alışkanlığı ile kendilerini ifade edebilme
becerisi de kazandıracak ve kültürel değerlerimizi masallarla sevdirecek bu eğlenceli masal
saati, tiyatro tarihinin en popüler iki kukla
karakteri Karagöz ve Hacivat'ı konuk alacak....
40 Dk.

Nurettin Uzun Kültür
Merkezi

BEYAZ BASTON
KÖRLER HAFTASI
(6-12 OCAK 2020)

Beyaz Baston, 1921 yılında Londra’da trafik kazası
sonucu görme yetisini kaybeden bir fotoğraf sanatçısının, dış dünyanın kendisini fark etmesi için bastonunu beyaz renge boyamasıyla ortaya çıkmış ve bu
tutumun başarılı olması nedeniyle simge haline gelmiş bir sivil engelli hareketidir. Dünyada her yıl Ocak
ayının ikinci haftası olan 6-12 Ocak tarihleri, ‘Beyaz
Baston Körler Haftası’ olarak kabul edilir.
Görme kaybı nedir? Görme kaybını körlük olarak
adlandırabilir miyiz?
Görme hissinin geçici veya kalıcı olarak azalmasına görme kaybı denir. Yasal körlük, kişinin iyi gören
gözünde gözlük veya kontakt lensle düzeltmeye
rağmen yüzde 10’dan az görme veya 20 dereceden
daha dar bir görme alanı olarak tanımlanır. Her görme kaybı seviyesi körlük olarak adlandırılmaz.

Görme Engelliler İçin Baston Kullanmanın Önemi:
Baston, yüzyıllar boyunca körler tarafından kullanılmış olan bir araçtır. Bugün bildiğimiz ilk beyaz baston,
kaza sonucu gözlerini kaybetmiş olan James Biggs
adlı İngiliz fotoğrafçı tarafından 1921’de geliştirilmiştir.
1930’lara kadar topluma mâl olan yaygın bir uygulama olmayan beyaz baston, görme engelliler için bir
bağımsızlık ve güvenlik sembolüdür. Her koşulda ona
rehberlik eden bir arkadaş gibidir. Onları bir başkasına bağımlı olmaktan kurtarır. Körler arasında baston
kullanımının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak,
sosyal sorumluluğun bir gereği sayılmalıdır.
Göz Sağlığınızı Koruyun
Bulanık görme, göz ya da çevresinde kızarıklık, şişlik,
ağrı, uzak ya da yakını görememe, çift görme, gözün
aşırı sulanması, batma, yanma, şaşılık ve göz renginde değişme gibi göz hastalıklarını hatırlatan belirtilerde mutlaka doktora başvurulmalıdır.

3. Hafta
Et kinl ik le r i

16-19 O C A K 2020

16

SEMİNER

OCAK

Perşembe

12:00

DOÇ. DR. SIBEL YURT
SOLUNUM YOLU
HASTALIKLARI
İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi
Başhekim Yardımcısı, Göğüs Hastalıkları
Uzmanı Doç. Dr. Sibel Yurt, en yaygın görülen göğüs hastalıkları astım, alerji, bronşit,
tüberküloz gibi hastalıklar, akciğer kanseri
belirtileri ve tedavisi gibi solunum yolu hastalıklarına dair tüm merak edilen konuları
ele alacak.
Prof. Dr.Necmettin Erbakan
Bilim Ve Kültür Merkezi

26

SULTANGAZI’DE KÜLTÜR SANAT

45 Dk.

Bilim ve Gençlik
Merkezlerimiz
Geleceğe Işık Oluyor

“Geleceğin Bilim Adamlarını Yetiştiriyoruz”

EĞİTİM KÜLTÜR SANAT SPOR
50. Yıl Mahallesi Prof.Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi
İsmetpaşa Mahallesi Şehit Ferdi Yurduseven Gençlik ve Sanat Merkezi
Sultançiftliği Mahallesi Şehit Hikmet Baysal Gençlik ve Sanat Merkezi

17

SÖYLEŞİ

OCAK
Cuma

20:00

GENÇ
BULUŞMALAR
Gençler soracak, Başkan Dursun cevaplayacak!
Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman
Dursun, gençlerle bir araya gelmek için her
fırsatı değerlendiriyor. “Sultangazili Gençler
soracak, Sultangazili Başkan cevaplayacak”
programında, gençlerle buluşacak olan Başkan
Dursun, ilçe genelinde gençlere yönelik hazırlanan projelerle ilgili bilgiler vererek ve merak
edilenleri cevaplayacak. Sultangazili gençlere
yönelik bu söyleşiye herkes davetli...
Sultangazi Belediyesi
Etkinlik Salonu

28

SULTANGAZI’DE KÜLTÜR SANAT

90 Dk.

KONSER

18
OCAK
Cumartesi

20:00

TÜRK SANAT
MÜZİĞİ KONSERİ
LEYLA ERTEN
Akademik müzik eğitimini; İTÜ ve Haliç
Üniversiteleri Türk Müziği Bölümü Konservatuarı’nda alan solist Leyla Erten, sevenleriyle Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu’nda buluşacak. Klasik Türk Müziği, Türk
Halk Müziği ve Türk Dünyası müziklerinden
oluşan zengin repertuarıyla Sultangazili
müzikseverlere keyif dolu bir gece yaşatacak bu Türk Sanat Müziği konserine tüm
Sultangazililer davetli.
90 Dk.

Sultangazi Belediyesi
Etkinlik Salonu

SULTANGAZI’DE KÜLTÜR SANAT

29

11-18 Ocak

Günümüzün en önemli
ihtiyaçlarından olan ve aşırı kullanımı
ile gelecek nesilleri zor durumda
bırakacak olan enerjinin gereği kadar
ve bilinçli kullanılmasının sağlanması
amacıyla ülkemizde her yıl 1118 Ocak tarihleri arasında Enerji
Tasarrufu Haftası kutlanmaktadır.

Enerji ve Onemi
Yaşantımızın en önemli unsurlarından biri şüphesiz ki enerjidir. En basit ve yaygın kullanımı ile enerji, iş yapabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır.
Yani, iş yapabilmenin temelini “enerji” oluşturmaktadır. Bu nedenle, enerji elde edemeden yaşamsal faaliyetlerimizin hiçbirini gerçekleştiremeyiz.
Günlük yaşantımızda başlıca kullandığımız enerji
kaynakları; petrol, doğal gaz, kömür, hidroelektrik,
güneş enerjisi, elektrik enerjisi, mekanik enerji ve
ısı enerjisidir. Bunlar dışında, bedenimizin yürüme,
konuşma, göz kırpma gibi yaşamsal faaliyetlerini
sürdürebilmesi için gerekli olan enerji besinlerden
karşılanmaktadır. Enerji hayatımızın her alanında
zaruri bir ihtiyaçtır. Bundan sonra da olmaya devam edecektir.

BunlaRIı
Biliyor
Muydunuz
Evlerde kullanılan elektriğin yüzde 20’si aydınlatma
için kullanılmaktadır.
Bir ağaç, bir yılda ancak 20 kg CO2 temizleyebilir.
Oda sıcaklığı oturma odaları için 19 – 21 C yatak odaları için 16 – 18 C aralığındadır. Kış günlerinde ortam
sıcaklığındaki 1 derecelik azalma ile yakıt tüketiminde
yüzde 5-7 tasarruf sağlayabilirsiniz.
Ülkemizde elektrik tüketimi incelendiğinde, sanayide yüzde 63.2, konut ve ticarethanelerde yüzde 28.2,
resmi dairelerde yüzde 4.5 ve sokak aydınlatmasında yüzde 4.1 oranında tüketildiği görülmektedir.
Enerji tüketimindeki azalma aynı zamanda enerji üretiminde azalmaya neden olacağından atmosfere salınan sera gazlarının da salınımını azaltacaktır.
Doğru enerji verimliliği uygulamalarında üretimde kalite ya da performans düşüşü gerçekleşmez.

4. Hafta
Et kinl ik le r i

21-25 O C A K 2020

Hep birlikte
daha iyiye

ÇOCUK TİYATROSU

21
OCAK
Salı

13:30
15:30
17:30

BIR ZEBRA
MÜZIKALI
Barış Can Çelik'in yazıp, Alim Dedei'nin yönettiği ‘Bir Zebra Müzikali’ adlı bu "1001
Sanat" sanat merkezi prodüksiyonunda,
Berrin Ağgül, Tarkan Demirtaş, Selen Özgül,
Nihal Arslan, Aleyna N. Demiroğlu ve Burak
Aydın rol alıyor. Çok uzaklarda, ta Kharo Çölü’nde geçen oyunda, çölde zebralar, kaktüsler ve çöl kirpileri gibi birçok canlı yaşamakta
ancak hikâyenin merkezinde zebralar yer
almaktadır. Düşünün, eğer öyle olmasaydı;
adı hiç ‘Bir Zebra Müzikali’ olur muydu?
40 Dk.

Sultangazi Belediyesi
Etkinlik Salonu
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22

ÇOCUK TİYATROSU

SEVİMLİ DOSTLAR - BKM

OCAK
Çarşamba

13:30
15:30
17:30

SEVIMLI DOSTLAR
Türkiye’nin önde gelen okullarında izletilen “Sevimli Dostlar”, artık tiyatro sahnesine de taşındı.
Sultangazili çocuklarla, Sultangazi Belediyesi
Etkinlik Salonu’nda buluşacak müzikli çocuk
tiyatrosu “Sevimli Dostlar”da, Kerem uyumak
üzere yatağında “Sevimli Dostlar” oyuncakları ile oynarken, kendini dev bir ekranın içinde
buluverir. “Sevimli Dostlar”; Nil, Mert, Unutkan
Balık ve Şaşkın Ördek de oradadır. Biraz önce
oynadığı oyuncakları canlı şekilde görmek,
Kerem’i heyecanlandırdığı kadar, çok mutlu da
eder. “Sevimli Dostlar”ın harika şarkıları eşliğinde yepyeni bir macera yaşarlar.
Sultangazi Belediyesi
Etkinlik Salonu
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ÇOCUK GÖSTERİSİ

23
OCAK
Perşembe

13:30
15:30
17:30

CANIM PEYGAMBERİMİ
ÖĞRENİYORUM
Goncagül Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen ve Hüseyin Goncagül'ün yönettiği,
yeryüzünün güneşi, sevgili peygamberimizi ve O’nun insanlığa sunduğu aydınlık
değerleri, doğru ve etkili biçimde anlatan
oyun, geleneksel kukla ve animasyon anlatımı ile başlamakta, hediyeli yarışmalar,
ve meddah kıssaları ile sürerek, Hz. Peygamberimizin çocukluğunu anlatan kısa
film gösterisi ile sona ermekte.

40 Dk.

Sultangazi Belediyesi
Etkinlik Salonu
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SÖYLEŞİ / SOHBET

OCAK
Cuma

16:00

HAYATİ İNANÇ İLE
CAN VEREN
PERVANELER
Hayati İnanç, “Can Veren Pervaneler” başlığı
altında konuşmalar yapmaya devam ediyor.
Gerek TV programları, gerekse de internetteki
sohbet videolarıyla Türkçe'yi gençlere sevdiren yazar, şiir severlerle Sultangazi Belediyesi
Etkinlik Salonu’nda buluşacak. Hafızasında
7.000’den fazla beyit barındırdığı tahmin edilen İnanç, hayranlık duyduğu Divan Edebiyatı
şairlerini sıralarken Fatih Sultan Mehmet Han,
Nabi ve Şeyh Galip’in yazdığı şiirlerden örnekler
okuyacak ve şiirlerin manalarını da inceleyecek.
Sultangazi Belediyesi
Etkinlik Salonu
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25
OCAK
Cumartesi

13:30
15:30

ZAMANDA YOLCULUK
Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin
Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi’nde sahneye konulacak eserin yazarı Murat Demir,
yönetmeni ise Selçuk Korun. Oyuncu kadrosu Harun Uzun, Ercan Korun, Halil Bal
ve Okan Kaplan'dan oluşan eserde, kitap
okumayı çok seven Mehmet’e babası yeni
bir kitap alır. Hediye kitabını eline alır almaz
çok mutlu olan kahramanımız, odasına
giderek kitabını okumaya başlar. Okurken,
sayfaları çevirdikçe, Mehmet’i bambaşka
bir serüven beklemektedir….

40 Dk.

Prof. Dr.necmettin Erbakan
Bilim Ve Kültür Merkezi
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Sömestr
atili
15 T
için
Etkinlik
Önerileri
Yeni yılın gelmesiyle birlikte ara tatilin ne zaman olacağı,
hem öğrenciler hem de veliler için her zaman merak konusu olmuştur. Bilindiği gibi her yıl Ocak ayında eğitim ve
öğretime, sömestr olarak bilinen 15 günlük tatil ile ara verilir. Peki, sevgili öğrenciler için 15 tatil ne zaman başlıyor?
Milyonlarca öğrenci ve velisi, bu tatil tarihlerini merakla
takip ediyorlar. Bu yıl gelen yenilik ile birlikte sömestr
tatilinden hariç olarak ara tatiller de eklendi.
Öğrenciler ilk ara tatillerini 18-22 Kasım
tarihleri arasında yaptılar ve hafta sonu da
eklenince 9 günlük tatil yapma imkânları
buldular. Ancak bu tatil geride kaldı ve gözler
şimdi Ocak ayında gerçekleşecek, yeni sömestr
tatiline çevrildi.

15 tatil ne zaman başlıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın(MEB), daha önce yayınladığı
2019-2020 yılı eğitim öğretim takviminde, yapılacak
tatillere de yer verildi. 9 Eylül 2019’da başlayan
2019-2020 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili,
20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında
olacak. Bu da hafta sonu tatilleri ile
birlikte dolu dolu 16 gün demek.

Herkese Keyifli tatiller!

• Günlük tutmaya başla. Günün sürprizi, günün şaşkınlığı
gibi deneyimlerini kayda geçir.
• Sokak hayvanları için bir paket mama alıp, onlara dağıt.
• Bir saksıya çiçek dik ve her gün ona güzel sözler söyleyerek büyümesini izle.
• Mutfak işlerine yardım et.
• Yakın akrabalarına en çok sevdiğin özelliklerini söyle.
• Ev işlerine yardım et.
• Sabahları erken kalk evdekileri şarkı söyleyerek uyandır.
• Aile üyelerine küçük sevgi notları bırakarak, sürprizler yap.
• Dedeni ya da büyükanneni ziyaret et, ellerini öp.
• Giymediğin kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştır.
• Kurallarını kendin koyduğun bir oyun tasarla ve hemen
arkadaşlarınla oynamaya başla.
• Günde en az 15 dakika jimnastik yap.
• Dünya haritasından, parmağınla rastgele bir ülke seç ve
o ülkeye seyahat ettiğini hayal et.

5. Hafta
Et kinl ik le r i

28 -31 O C A K 2020
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ÇOCUK TİYATROSU

OCAK
Salı

13:30
15:30
17:30

NASREDDİN HOCA
GİDE GİDE
Geleneksel güldürü kültürümüzün önemli
figürlerinden Nasreddin Hoca, her zaman
toplumsal öğretileri sorgulayan, insanların
yaşamlarına katkı koyan öğretileriyle karşımıza çıkar. İzleyicisiyle Sultangazi Belediyesi
Etkinlik Salonu’nda buluşacak Mehmet Esatoğlu'nun yazıp, yönettiği "Nasreddin Hoca
Gide Gide" tiyatro oyununda ise bu klasik
yapının dışına çıkılıyor. Bu kez dersler veren
ve öğretici olan bizzat eşek. Yaratıcı drama
teknikleri kullanılarak sürdürülen oyunda, izleyiciler de oyunun katılımcısı olacaklar.
Sultangazi Belediyesi
Etkinlik Salonu
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29
OCAK
Çarşamba

13:30
15:30
17:30

PİNOKYO MACERASI
"Pinokyo Macerası" çocuk oyunu, izleyicisiyle
Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu’nda buluşacak. Bilal Aydoğdu'nun uyarlayıp yönettiği, Kerem Yılmaz'ın ise sanat yönetmenliğini
üstlendiği bu "1001 Sanat" sanat merkezi
prodüksiyonunda, Tuğçe Sepetçi, Kevser Çamoğlu, Tarık Mazı, Uğur Altındağ, Ali Bulut ve
Birce Toksavul rol alıyor. Tahtadan bir kukla
olarak yapılan Pinokyo'nun tek isteği gerçek bir
çocuk olmaktır.

40 Dk.

Sultangazi Belediyesi
Etkinlik Salonu
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ÇOCUK TİYATROSU

OCAK

Perşembe

13:30
15:30
17:30

PAMUK PRENSES VE
7 CÜCELER
“Parantez İçinde Tiyatro” tarafından Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu’nda sahneye
konulacak eseri Bilal Aydoğdu yazıp, yönetiyor. Çocuklar kadar büyüklerin de beğeniyle
izleyeceği etkileşimli çocuk oyunu “Pamuk
Prenses ve 7 Cüceler”, Grimm Kardeşler tarafından yazıldıktan sonra, klasikler arasında
yerini alan “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler”
masalının modernleştirilmiş bir versiyonu.

Sultangazi Belediyesi
Etkinlik Salonu
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ARDA İLE CEREN BİZ İKİMİZ – TRT Çocuk

31
OCAK
Cuma

14:30
16:30
18:30

"BIZ İKIMIZ / ARDA ILE
CEREN" MÜZIKALI
TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi film kahramanlarından Arda ve Ceren, “Biz İkimiz/Arda
ile Ceren” adlı müzikal ile tiyatroyu seven çocukları selamlıyor ve onları Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu’nda sahneye konulacak,
eğlenceli gösterilerine davet ediyorlar. Arda ve
Ceren, keşfetmeyi, öğrenmeyi çok seven iki
kardeştir. Karşılaştıkları sorunları birlikte çözüyorlar, yaşadıkları her olaydan dersler çıkarıp
yeni bilgiler ediniyorlar.

40 Dk.

Sultangazi Belediyesi
Etkinlik Salonu

SULTANGAZI’DE KÜLTÜR SANAT

47

AT BİNME
TESİSLERİ

Atlı sporları sevdirmek,
temel eğitim vermek
ve doğada at binme
konusunda geziler
düzenlemek amacıyla özel
atlar getirdik. Mimar Sinan
Şehir Ormanı’nda yaptığımız
Sultangazi Belediyesi At
Binme Tesisleri’nde her
yaştan çocuklara at binme
eğitimleri veriyoruz.

LÜTFEN
DİKKAT

Etkinlik başlamadan 30 dakika önce
tüm seyircilerimizin salondaki yerlerini
almaları gerekmektedir.
Etkinlik başladıktan sonra salona seyirci
alınmamaktadır. Geç kalan seyirciler, etkinliğe ara verildiğinde salona
girebilirler.
Çocuk ve yetişkin oyunlarımızda yaş
aralığı tanıtımların yapıldığı sayfalarda
yazmaktadır.
Zamanında (programdan 30 dakika
önce) gelmeyen izleyiciler, herhangi bir
hak talep edemezler.
Salona yiyecek ve içecek ile
girilmesi yasaktır.
Etkinlik süresince cep telefonları
kapalı tutulmalıdır.
Acil durumlar dışında etkinlik sonuna
kadar salondan çıkılmaması önemle
rica olunur.

Etkinliklerimiz Ücretsizdir.

/sultangazibelediye
/av.abdurrahmandursun
/sultangazibeled
/avadursun
/sultangazibld
/av.abdurrahmandursun

ADRES
BİLGİLERİ
Sultangazi Belediyesi
Etkinlik Salonu
Cebeci Mahallesi, Çanakkale Şehitleri
Caddesi 2542. Sokak No:1 Sultangazi
(Sabri Ülker İmam Hatip Lisesi yanı)

Sultangazi Belediyesi
Nikah ve Düğün Sarayı
Menekşe Salon
Uğur Mumcu Mahallesi, Atatürk Bulvarı
No:54 Sultangazi

Necmettin Erbakan Bilim
ve Kültür Merkezi
50. Yıl, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi,
185-187, 34265 Sultangazi

Nurettin Uzun Kültür Merkezi
Eski Habipler, Vefa Poyraz Caddesi
No:11, 34270 Sultangazi

Biz hizmetimizi Âllah için yaptık,
mükâfatını da ahirette bekliyoruz.
Mimar Sinan

