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I- GÖREV : Kent Orkestrası Müdürlüğü, 1989 yılı sonunda 180 sayılı Belediye Meclis Kararı ile 
kurulmuş ve aynı tarihte kurulan Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'na bağlı olarak görev 
yapmaktadır.  
Kent Orkestrası ve Belediye Bandosu; Uluslararası değer taşıyan çok sesli müzik eserleri ile Türk 
Bestecilerine ait çok sesli müzik eserlerinin seslendirilmesi, yerli ve yabancı müzik kültürünün 
tanıtılmasına ve Türk halkının müzik kültürünün geliştirilmesine hizmet etmek, sanat çalışmalarını 
konserler yolu ile halka sunmak, şenlik, kutlama, anma, protokol ve benzeri kültürel 
organizasyonlarda, yurt içi ve yurt dışı turnelerde müzik etkinliklerine katılmakla görevlidir.  

II-2003 YILI FAALİYETLERİMİZ: 

BELEDİYE BANDOSU : Kuruluşu 1 Haziran 1927 olan Belediye Bandosu 'nun başlıca görevleri; 
Resmi açılış, temel atma, kutlama,açılış, karşılama,uğurlama, tören, Milli Bayram vb. dir. Bunun 
dışında okullarda, kurtuluş günleri ve bayramlarda da halka açık konserler vermektedir. Talep 
olması halinde ücretli görevler de yapabilmektedir. İstanbul dışına ender olarak çıkan bando, 
görevlerini çok geniş olan il sınırlarımızın her yerinde gerçekleştirmektedir. Sayıları sınırlı olan 
bandolar içinde, Belediye Bandomuz seçkin bir yere sahiptir.  
 
2003 yılında her zamanki mutad görevlerine devam eden bando,. Tekirdağ Kiraz Festivali 
Turnesini, İstanbul'un Fethinin 550.Yıl Kutlamaları, Cumhuriyetin 80.Yıl kutlamaları, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 
30Ağustos Zafer Bayramı, Kabotaj Bayramı , Eğitim Haftası, Trafik haftası, Ahilik Haftası, Japon 
Haftası, Zabıta Haftası, Rize Haftası, Geleneksel Postacı Yürüyüşü, AİDS Kongresi, Kentim 
İstanbul Etkinlikleri, Başkanlık Kupası Atletizm Yarışları, Haliç Belediyeler Birliği, Hollanda 
Başkonsolosluk Açılışı, Avrupa Müzik Günü, Dünya Sigarasızlık günü, Hızır Beyi Anma,Uluslar 
arası Tekvando Şampiyonası, Sultan Kayıkları Tanıtımı, T.B.M.M.Başkanı, Romanya 
Cumhurbaşkanı Karşılanması Törenlerini gerçekleştirmiştir.  
 
Bu dönemde 4 adet okul konseri vermiştir Resmi tören, açılış, kutlama, temel atma vb. olarak da 
62 adet görevi aksatmadan gerçekleştirmiştir. Bu süre içinde 2 adet özel ücretli görev yaparak, 
bu dönemde toplam 66 görev gerçekleştirmiştir. Bandonun görev sayıları, makam talimatları 
doğrultusunda değişebilmektedir.  

KENT ORKESTRASI : Kent Orkestrası bilinen türde bir senfoni orkestrası değildir. Klasik 
anlayışın dışında, halka daha yakın, daha hafif, popüler müzik de icra edebilen, klasik, pop, caz, 
light hatta otantik eserler türlerinde hemen her tür müziği icra edebilen bir sanat topluluğudur.  
 
Sanat sezonu içinde CRR Konser Salonunda ayda bir konser vermekte, bu konserlerde kendi 
solisti ile olduğu gibi yerli-yabancı diğer solist ve gruplarla da çalışmalar yapmaktadır. 
2003 yılında; orkestra solisti Oya ELDEMİR ve Gökhan KETENCİ, Aşkın Nur YENGİ, Dr. Ferhat 
GÖÇER, Halil KARADUMAN (Kanun), Grup GÜNDOĞARKEN ve İlhan ŞEŞEN, Mine ÇAĞLAYAN, 
NECO, Zeliha SUNAL, KUBAT ve Deniz SEKİ birlikte konser verdiği belli başlı sanatçılardır. 
 
2003 yılında Kent Orkestrası, özellikle Mahalli Festival ve Yerli Solistlerle göz doldurmuştur. .Bu 
dönemde Edirne Kırkpınar Şenlikleri, Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 69. yılı, Çorum 23.Uluslararası 
Hitit Fuar ve Festival Turneleri, Pediatri Kongresi, 13 okul konseri ,18 adet Sultanahmet, Kadıköy, 
Göztepe, Maltepe, Taksim Meydanları geleneksel açık hava Yaz konserleri 
gerçekleştirmiştir.Sonbaharda hava durumunun elverdiği ölçüde, halka açık ve ücretsiz 
sürdürülen açık hava konserlerine son verilmiştir. Yıl sonu itibariyle CRR Konser Salonunda 9 adet 
ve İstanbul'un kurtuluşunun 80.Yılı , Cumhuriyetin 80. yılı için birer konser gerçekleştirilmiştir. 
Anılan dönemde 6 adet ücretli özel konser ve 43 adet resmi konserle bu sezonda 49 konsere 
imza atmıştır. .  
 
III- 2004 YILINDA YAPILMASI PLANLANAN FAALİYETLER: Kent Orkestrasının başkanlık 
çalışmaları ile paralel olarak yürüttüğü açılış,kutlama,karşılama,uğurlama,temel atma, gibi 
etkinlikleri ile Resmi bayram,kutlama, kurtuluş günü,turneler gibi önemli günlerin görevleri bu 



güne kadar olduğu üzere ciddiyetle yürütülmeye devam edilecektir. 
 
2004 Yılının sanat topluluklarımız için en önemli olaylarından biri de aldığımız davet gereği 
Almanya'da yapılacak olan Avrupa Kültür Şenliği Turne konserleri olacaktır. Bunun dışında,bir 
yandan yabancı ülke milli marşları üzerindeki çalışmalar bitirilecek ve her iki topluluğun açık 
havada halka açık ve ücretsiz olarak sürdürdüğü konserlere devam edilecektir.  
 
Cemal Reşit Rey Konser salonunda ayda bir gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören Kent Orkestrası 
konserleri sürdürülürken, bir yandan da geçlik ve çocuk festivallerine katılma konusu da 
planlanmaktadır. 

BANDO REPERTUARI : Karabey AYDOĞAN ve H. Ferhat DALYANCI tarafından hazırlanan ve 8 
ciltten oluşan Bando repertuarı çalışması bitirilmiş ve dağıtımına başlanmıştır. Aynı konuda 
yabancı komşu ülkeler, İslam ülkeleri, Avrupa Ülkeleri ve ilişkide olduğumuz Büyük Ülkelerle 
birlikte yaklaşık 60 ülkenin yabancı milli marşlarla ilgili çalışmanın bilgisayar ortamında 2004 yılı 
içinde bitirilmesi planlanmaktadır. 

IV-FAALİYET BELGELERİ: Müdürlük faaliyetleri ile ilgili fotoğraf, gazete haberleri,kutlama 
belgeleri,istatistik bilgiler,broşür örnekleri elektronik ortamda hazırlanarak sunulmuştur. 

ADRES VE TELEFONLAR :Kent Orkestrası Müdürlüğü Alibeyköy Yeşilpınar Mevkii 
Akşemşettin Mahallesi Ağaç Sokak Eyüp/İSTANBUL 'daki  
yeni Kültür merkezi binasında faaliyet gösterecektir. 

 


