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Sultangazi Belediyesi’nin kültür hizmetidir

■ Sultangazi 7 yıldızlı alanlarına kavuşuyor

Sultangazi Belediyesi’nin 7 yıldızlı pazar alanları ve 
hizmet tesisi yapım hamlesi devam ediyor. Sultançiftliği 
Mahallesi’nden sonra İsmetpaşa Mahallesi’nde de 7 Yıldızlı 
Pazar Alanı ve hizmet tesislerinin temeli düzenlenen törenle 
atıldı. 7 ayrı üniteyi içinde barındıran tesiste; mahalle pazar 
yeri, bilgi evi, aile sağlığı merkezi, kurban kesim yeri, afet 
merkezi, otopark,  park-çay bahçesi bulunuyor.

■ Malkoçoğlu Parkı ve Prestij Yol hizmete açıldı

Pamukkale travertenlerini andıran şelaleleriyle Malkoçoğlu 
Parkı ile Mareşal Fevzi Çakmak Prestij Yürüyüş Yolu törenle 
Sultangazililerin hizmetine açıldı. Törende konuşma yapan 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, hayata geçirilen 
tematik parklar ve Sultangazi kent ormanlarıyla ilçeye farklı bir 
vizyon kazandırıldığını ifade etti.

■ Belediyesi Hizmet Kompleksi’nin temeli atıldı

Sultangazi’ye vizyon kazandıracak Hizmet Kompleksi’nin temeli 
atıldı. “Sultangazi Belediye Hizmet Binası, Nikah Salonları ve 
Kapalı Otopark Projesi”nin temeli, AB Bakanı ve Başmüzakereci 
Egemen Bağış’ın katıldığı törenle atıldı. Uğur Mumcu 
Mahallesi’nde toplam inşaat alanı 75 bin m2 olarak yükselecek 
Belediye Hizmet Kompleksinde;  hizmet binası, idari bina, 
nikah salonları ve ilçenin en büyük kapalı otoparkı yer alacak.

BÜLTENİ

Mimar Sinan Kent Ormanı
İstanbulluların Hizmetinde

Yeni Aile Sağlığı Merkezleri Hizmette

Sultangazi’de İftar ve 
Gönül Sofraları

Hayırseverlerin katkılarıyla Habibler ve 50. Yıl 
Mahallesi’nde yaptırılan Aile Sağlığı Merkezleri 
düzenlenen törenlerle hizmete açıldı. Böylece 
ilçede 12 olan Aile Sağlığı Merkezlerinin sayısı 
bugüne kadar yapılanlarla 24’e ulaşırken, 600 
yataklı Devlet Hastanesinin inşaat yapım çalış-
ması da hızla devam ediyor.

Başbakan’dan 
Sultangazi’ye 
büyük ödül
“Yerel Yönetimler ve 
Aile Konulu” yarışmada 
Sultangazi ödüle layık 
görüldü.  Mahkum 
ailelerine psikolojik 
destek ve istihdam 
olanağı sağlayan, 
“Ben de Varım” 
projesi ile Türkiye 
genelinde 127 sosyal 
sorumluluk projesi  
arasında Sultangazi 
Belediyesi ödül almaya 
hak kazandı. Ödülü 
Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, 
Başbakan R. Tayyip 
Erdoğan’ın elinden aldı.

Sultangazi Belediyesi, Hacı Bektaş-ı Veli Kent 
Ormanı’nın ardından Mimar Sinan Kent Ormanı’nı 
da hizmete açtı. Yeşillerin arasından mavinin tüm 
tonlarını taşıyan Mimar Sinan Kent Ormanı artık 
İstanbulluların yeni mesire ve dinlenme yeri oldu. 

■ İstanbul’un yeni mesire alanı ■ İstanbul’u çiçek gibi yapacağız

Mimar Sinan Kent Ormanı’nın açılış kurdelesini 
kesen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 
‘‘Sultangazi başta olmak üzere bütün İstanbul’u 
çiçek gibi yapacağız. Bütün İstanbul’a kent or-
manları kuracağız’’ diye konuştu.

Sultangazi Belediyesi, 
Ramazan etkinliklerini 
bu yıl Sultançiftliği 
Merkez Cami önünde 
gerçekleştirilecek. Bu 
alana kurulacak iftar 
çadırında binlerce kişiye 
iftar sofraları açılırken, 
kültür çadırında ise 
birçok kültürel etkinlik 
sunulacak.
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İftar ve Gönül Sofralarında 
Ramazanın Bereketini 
Birlikte Paylaşıyoruz

Sultangazi Belediyesi, Ramazan etkinliklerini 
bu yıl Osmangazi Katlı Kavşağı üzerindeki 
alanda gerçekleştirilecek. Bu alana kurulacak 
iftar çadırında binlerce kişiye iftar sofraları 
açılırken, kültür çadırında ise Kur’an-ı Kerim 
Tilaveti başta olmak üzere Türk Tasavvuf 
Musikisi konserlerinden sema gösterilerine, 
geleneksel tiyatrodan sevilen sanatçıların 
sahne performansına kadar birçok etkinlik 
düzenlenecek. Öte yandan her mahalleye 
kurulacak sokak iftarlarında ise mahalle 
sakinleriyle Ramazanın bereketi paylaşılacak. 7 
ayrı noktaya kurulacak “Çorba Çeşmesi” ile her 
gün 4 bin 500 kişiye sıcak çorba, ekmek ve su 
temini sağlanacak. Teravih namazı sonrasında 
ise ilçe genelindeki tüm camilerde münavebeli 
olarak limonata dağıtımı gerçekleştirilecek. 
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RAMAZAN ÇOŞKUSU

444 23 32

BAŞKANDAN
Değerli Sultangazililer!

Kardeşliğin, hoşgörünün ve sevgi bağlarının daha da güçlendiği bir 
Ramazan Ayı’nı daha birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Hepimiz biliyoruz ki Ramazan yardımlaşma ayıdır, dayanışma 
ayıdır. 

Ramazan yoksulun, yoksunun, darda olanın halini anlamak için, 
ona şefkat eli uzatmak için bir vesiledir, bir imkandır…

Yüzyıllardan beri Atalarımızdan devraldığımız  ‘‘Yardımlaşma’’ 
geleneğimiz, tüm dünyada eşine az rastlanabilecek bir erdem. Bu 
medeniyetin husule getirdiği toplum, rahmetin ve şefkatin, damar 
damar en uç noktaları sardığı ve muhabbetin derinden yaşanan bir 
iklim haline geldiği bir toplumdur. 

Böylesine müstesna bir zaman diliminde Sultangazi Belediyesi 
olarak bu manevi iklimin atmosferine uygun hizmetler 
gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sosyal yardımlar bunların ilk 
sırasında geliyor. Her gün 2 bin yoksul aileye dağıttığımız sıcak 
yemek ve 8 bin aileye yaptığımız gıda yardımı, Ramazan süresince 
artarak devam edecek. 

Sultançiftliği Merkez Camii önüne kuracağımız “Ramazan 
Çadırı”nda ve mahalle iftarlarıyla her gün 2.500 kişiye iftar sofrası 
açacağız. 

İlçenin çeşitli yerlerine yerleştirdiğimiz “Çorba Çeşmeleri”nde 
binlerce kişiye sıcak yemek sunacağız. 

“Kültür Çadırı”nda ise geleneksel Ramazan eğlence ve sohbetleri 
düzenleyeceğiz.

Bu vesileyle, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor, Ramazan’ın 
hepimiz için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.

Cahit 
ALTUNAY

Sultangazi Belediyesi, Ramazan ayında 
kuracağı iftar ve gönül sofralarıyla binlerce 
kişiyi ağırlamaya hazırlanıyor. Ramazan ayı 
boyunca Sultançiftliği Merkez Camii önündeki  
alanda kurulacak çadırlarda ve açılacak 
stantlarda kültür yayınları, yöresel ürünler, 
sanat ve el işi çalışmaları yer alacak.  

İFTAR ÇADIRI
Sultançiftliği Merkez Camii önündeki alanda 
kurulacak iftar çadırında ve mahalle iftarlarında 
hayırsever vatandaşların katkılarıyla her gün 
2 bin 500 kişiye iftar sofraları kurulacak. Bu 
sofralarda Sultangazili vatandaşlar hep birlikte 
ramazanın bereketine ortak olacak. 

KÜLTÜR ÇADIRI
Kültür Çadırı’nda Türk Tasavvuf Musikisi 
konserleri, sema gösterileri, geleneksel 
tiyatrolar, şiir dinletileri, söyleşiler ve daha 
birçok program yer alacak. Manevi duyguların 
doruğa ulaştığı Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim 
Tilaveti de yapılarak vatandaşların huzur ve 
bereket ayının coşkusuna katılması sağlanacak. 
Siyer Gecelerinde Peygamber Efendimizin 
hayatının anlatılacağı sohbetlerin de yer 
alacağı programlar, Ramazan Bayramı’nda 
konserle son bulacak.

SOKAK İFTARLARI
Her mahalleye kurulacak sokak iftarlarında 
ise mahalle sakinleriyle Ramazan coşkusuna 
ortak olunacak. Sokak iftarları her gün ayrı bir 
mahallede düzenlenecek. 

ÇORBA ÇEŞMELERİ
Sultangazi’nin yedi ayrı noktasına kurulacak 
“Çorba Çeşmesi” ile her gün 4 bin 500 kişiye 
sıcak çorba, ekmek ve su temini sağlanacak. 
Öte yandan ihtiyaç sahibi 8 bin aileye yapılan 
gıda yardımları da Ramazan ayı boyunca 
artarak sürdürülecek.

LİMONATA DAĞITIMI
Öte yandan Sultangazi Belediyesi tarafından 
ilçe genelindeki tüm camilerde teravih namazı 
sonrası münavebeli olarak limonata dağıtımı 
gerçekleştirilecek.
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Mimar Sinan Kent Ormanı 
İstanbulluların Hizmetinde
Sultangazi Belediyesi, Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı’nın ardından Mimar Sinan Kent Ormanı’nı da hizmete açtı. Yeşilin ve 
mavinin tüm tonlarıyla misafirlerini karşılayan Mimar Sinan Kent Ormanı artık İstanbulluların yeni mesire ve dinlenme yeri oldu. 
Mimar Sinan Kent Ormanı’nın açılış kurdelesini ise Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul Milletvekilleri Prof Dr. 
Burhan Kuzu, Ahmet Baha Öğütken, Sultangazi Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ve 
AK Parti İlçe Başkanı Murat Atım birlikte kesti. 

Alibey Havzası’nı mesire ve dinlenme 
alanı yapmak için harekete geçen 
Sultangazi Belediyesi ilk adımda Hacı 

Bektaş-ı Veli Kent Ormanı’nı 2010 yılında 
hizmete açmıştı. Sultangazi Belediyesi ikinci 
adımda ise Mimar Sinan Kent Ormanı’nı 
düzenlenen törenle İstanbulluların hizmetine 
sundu. 
Açılış törenine Orman ve Su İşleri Bakanı 
Veysel Eroğlu, İstanbul Milletvekilleri Prof Dr. 
Burhan Kuzu, Ahmet Baha Öğütken, Harun 
Karaca, Sultangazi Kaymakamı Yusuf Ziya 
Çelikkaya, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay, AK Parti İlçe Başkanı Murat Atım ile 
çok sayıda vatandaş katıldı. 

“BÜTÜN İSTANBUL’A KENT 
ORMANLARI KURACAĞIZ”
Açılış töreninde konuşan  Bakan Eroğlu, 
“Sayın Başkanımız Cahit Altunay ve ekibi 
gerçekten çok çalıştılar. Son derece gayretli bir 
başkanımız var. 800 dönüm daha belediyeye 
tahsis ettik. Osmanlı devletine ve Türkiye’ye 
şaheser kazandırmış olan Mimar Sinan’ın bu 
ormana adının verilmesi güzel bir şey, ben de 
bu kent ormanının açılışından çok memnuniyet 
duydum” diye konuştu.
İstanbul’a yönelik yapılan çalışmalar hakkında 
da bilgi veren Bakan Eroğlu, “Esasen biz başta  
Sultangazi olmak üzere bütün İstanbul’u çiçek 
gibi yapacağız. Bütün İstanbul’a kent ormanları 

Sultangazi Bülteni
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ÇEVRE

444 23 32

kuracağız. Sizler için her yeri yeşillendireceğiz. 
Çocuklarınızla kurulacak kent ormanlarında 
güzel anlar yaşayacaksınız” dedi. 

“KENT ORMANLARI İSTANBULLULARIN 
NEFES  ALANLARI”
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ise 
yaptığı konuşmada, 1.5 yıl önce Hacı Bektaş-ı 
Veli Kent Ormanı’nın hizmete açıldığını 
belirterek “Ancak bu alanın İstanbullulara 
yetmediğini gördük. Bakanımız Sayın 
Eroğlu’ndan rica edince önümüzü açtı. 820 
dönümlük bir alana daha kent ormanı kurduk” 
diye konuştu. Başkan Altunay şunları söyledi:
“Hacı Bektaş-ı Veli ve Mimar Sinan Kent 
Ormanları dört mevsimin tüm güzelliklerini 
cömertçe sergiliyor. Yeşillerin arasından 
mavinin tüm tonlarını da taşıyan Mimar 
Sinan Kent Ormanı artık İstanbulluların 
yeni mesire ve dinlenme yeri oldu. Kent 
Ormanları’nda seyir kuleleri,  amfi tiyatrolar 
yaptık. İstanbullular buradaki gösteri 
alanlarında kültür ziyafeti çekerken, diğer 
taraftan bu eşsiz güzellikleri seyretme imkanı 
da bulacak. Bununla da yetinmedik; atlar, 
faytonlar getirdik. Ve bir de sürpriz hazırladık. 
Sultangazi Tren Ekspresi’ni kent ormanına 
yerleştirdik. Misafirlerimiz tren yolculuğuyla 
kent ormanlarımızı gezme imkanı bulacak.”
2 bin dönümlük bir alana daha kent ormanı 
kurulacağı müjdesini veren Başkan Altunay, 
“Sultangazi Kent Ormanları içerisinde ayrıca 
İzci Kampı’nı hayata geçirdik. Alanın hemen 
yanıbaşına kurduğumuz hobi bahçeleriyle; 

Bölgede yaptığı Mağlova ve Güzelce su kemerleriyle 
“Kemerlerin Efendisi” ünvanını alan Mimar Sinan’ın 
ismini taşıyan Kent Ormanı’nda bulunan sosyal donatı ve 
fonksiyon alanları ise şunlar:
• Çocukların eğlenip hoşça vakit geçirebilecekleri macera 

kompleksi, tırmanma oyun grupları ve engelli çocuklarımızın da 
oynayabilecekleri oyun grupları yapıldı.

• 3 adet futbol, 2 adet basketbol, 1 adet tenis, 1 adet voleybol 
sahası olmak üzere toplam 7 adet spor alanı inşa edildi. Ayrıca 
soyunma ve duş alma kabinleri yapıldı.

• Baraj manzarasının doğal güzelliğini seyredebilmek için manzara 
seyir kulesi ve hemen altına restaurant yapıldı.

• 2. Seyir Kulesi Mimar Sinan Mesire ve Dinlenme Alanı’nın 
girişine yerleştirildi. Ahşaptan yapılan Seyir Kulesi ile tüm 
İstanbul ayaklarınızın altında.

• Vatandaşlarımızın piknik yapabileceği alanlara piknik masaları 
konuldu ayrıca çeşmeler yapıldı.

• Vatandaşlarımızın kullanabilmesi için ahşap mescit, şadırvan ve 
tuvaletler inşa edildi.

toprağa, yeşile ve doğaya özlem gideriliyor” 
dedi.
İstanbul Milletvekilleri Kuzu ve Öğütken 
de kısa bir selamlama konuşması yaparak, 
çalışmalarından dolayı Sultangazi Belediyle 
Başkanı Cahit Altunay’a teşekkür ettiler. 
Protokol konuşmalarının ardından Kolpa 
Grubu Mimar Sinan Kent Ormanı Amfi 
Tiyatro’da sahne aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede 
kalan grup sevilen şarkılarını Sultangazililerle 
birlikte seslendirdi. Programda ayrıca yerel 
sanatçılar, Keşan’dan gelen folklor ekibi ve 
Mehteran Takımı da yer aldı. 
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SULTANGAZİ’DE İZCİLİK KAMPISULTANGAZİ’DE İZCİLİK KAMPI
Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile birlikte hayata geçirilen 
izcilik kampında yüzlerce yavrumuza izcilik eğitimi veriliyor. Her yıl 
artan öğrenci sayısıyla eğitimlerine devam edecek olan Sultangazi 
Belediyesi İzcilik Kampı’nda misafir edilen öğrencilerimize doğal 
hayatta yaşam koşulları sağlanırken birçok sosyal etkinlik de sunuluyor. 

İzcilik kısaca; çeşitli yaş gruplarındaki 
gençlerin zihinsel, fiziksel ve karakter 
gelişimine katkıda bulunmak ve doğa 

sevgisini aşılamak amacıyla düzenlenen bir 
gençlik faaliyeti. Ormanda sessizce yürümek, 
görünmeden hayvanları izlemek, arazide yolunu 
harita ve pusula yardımı ile bulmak, yıldızların 
altında bir çadırda uyumak izciliğin olmazsa 
olmazları. 
Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 
2012 Yaz İzci Kampı’nı başlattı. 9 ile 14 
yaş arasındaki öğrencilerin katılabildiği İzci 
Kampı’nda 150’şer kişilik kız ve erkek gruplar 

halinde eğitimler veriliyor. On dönem halinde 

yapılan eğitimler beşer gün sürüyor. 17-22 Eylül 

tarihleri arasında son grubun alınmasıyla bitecek 

olan kampta 1.500 öğrencinin eğitim görmesi 

planlanıyor. 

Öğrencilere doğal hayatın yaşam koşullarının 

sağlandığı kampta, okçuluk, dağ bisikleti, ip 

düzenekleri, oryanting, paintball, canlı langırt, 

bilyeli araba, tırmanma duvarı, kasa yığmaca, 

hike, tahta bacak, trekking, kano, mayın tarlası 

ve hazine avı gibi oyunlar ve sportif eğitimler 

veriliyor. 

İzci Kampı müracaatları için Sultangazi Belediyesi 50. Yıl Kültür Merkezi’nden (212) 475 71 41- 45 no’lu 
telefonlardan Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü aranarak detaylı bilgi alınabilir.

Sultangazi Bülteni
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Bilinçli Anne, Sağlıklı Nesil 

Karne Şenliği’nde 
Ceceli Rüzgarı

Sultangazi Belediyesi, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi.  “Bilinçli Anne, Sağlıklı Nesil” 
adını taşıyan proje ile anne adaylarına rehberlik ediliyor. 

Sultangazi Belediyesi, “Bilinçli 
Anne Sağlıklı Nesil” isimli sosyal 
sorumluluk projesini hayata geçirdi. 

50. Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen proje 
tanıtım programına Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, AK Parti İlçe Başkanı 
Murat Atım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip 
Kına, proje öğretmenleri ile çok sayıda anne 
adayı katıldı. 
Programda konuşma yapan Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay, ilçedeki 
doğum ve göç oranının yüksek olduğuna 
dikkat çekti. Anne adaylarının bilinçli bir 
hamilelik sürecini geçirmesini sağlayacak 
projelere önem verilmesi gerektiğine işaret 
eden Başkan Altunay, “Hayata geçirdiğimiz, 
‘Bilinçli Anne, Sağlıklı Nesil’ projesi ile anne 
adaylarımızın hamilelik sürecinde hangi 
durumlarda nasıl davranacağını bilecek bir 

konuma gelmesini amaçlıyoruz” dedi.  
Proje kapsamında anne adaylarına bebeklerin 
dünyaya sağlıklı gelmesini sağlayacak 
bilgilerin de aktarıldığını ifade eden Başkan 
Altunay, “Kadın doğum uzmanı, fizyoterapist, 
psikolog ve çocuk doktoru hekimlerimizle 
birlikte oluşturduğumuz projenin startını 
vermenin sevincini yaşıyoruz. Daha sağlıklı 
nesiller yetiştirmek adına önemli olan, 
projeye katılımları arttırarak sürdüreceğiz” 
ifadelerini kullandı.  
Programda, projede anne adaylarına eğitim 
veren Fizyoterapist Ebru Döner, Kadın 
Doğum Uzmanı Aysen Özcan, Çocuk Doktoru 
Çağatay Bilen hamilelik sürecinde bayanlara 
verdikleri eğitimler hakkında bilgiler verdi. 
Program sonunda ise Başkan Altunay, ilk 
eğitimlerini alan anne adaylarına bebek 
bakım malzemelerinin yer aldığı çanta hediye 
etti. 

Öğrencilerin karne heyecanına Sultangazi Belediyesi, “Karne 
Şenliği” ile ortak oldu. Cebeci Şehir Parkı’nda yapılan etkinlikte, 
Türkçe Olimpiyatları’na katılmak üzere ülkemize gelen çeşitli 
ülkelerden çocuklar Türkçe şarkı ve şiir dinletisi sunarken, 
sevilen sanatçı Mustafa Ceceli sahne aldı.  

2011-2012 eğitim-öğretim yılı sona ererken yaklaşık 
17 milyon öğrenci karne aldı. Karne heyecanına 
Sultangazi Belediyesi düzenlediği şenlikle ortak oldu.

Karne Şenliği, Cumhuriyet İlköğretim Okulu müzik 
öğretmenlerinden Özlem Leyla Atay’ın Türk Sanat 
Müziği eserlerini seslendirmesiyle başladı. Şenlikte 
Sultangazililerin yurt dışından gelen konukları da 

vardı. Türkçe Olimpiyatları’na katılmak üzere ülkemizde 
misafir ettiğimiz çocuklar sahne alarak Türkçe şarkı ve 
şiir dinletisi sundu. 

Gecenin finalinde ise sevilen sanatçı Mustafa Ceceli 
sahne aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Ceceli 
sevilen şarkılarını Sultangazililerle birlikte seslendirdi. 
Şenlik, havai fişek gösterisi ile sona erdi.
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Sultangazi’ye vizyon kazandıracak Hizmet 
Kompleksi’nin temeli atıldı. “Sultangazi Belediye 
Hizmet Binası, Düğün-Nikah Salonları ve Kapalı 
Otopark Projesi”nin temeli, Avrupa Birliği Bakanı 
ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın katıldığı 
törenle atıldı. Uğur Mumcu Mahallesi’nde toplam 
inşaat alanı 75 bin m2 olarak yükselecek Belediye 
Hizmet Kompleksi’nde;  hizmet binası, idari 
bina, nikah salonları ve ilçenin en büyük kapalı 
otoparkları yer alacak.

Sultangazi’yi marka şehir yapacak projeler 
bir bir hayata geçiyor.  Sultangazi 
Belediyesi tarafından planlanan 

vizyon projeler arasında yer alan  Sultangazi 
Belediyesi Hizmet Kompleksi’nin temeli 
düzenlenen törenle atıldı. 
“Sultangazi Belediye Hizmet Binası, 
Düğün-Nikah Salonları ve Kapalı Otopark 
Projesi temel atma törenine Avrupa Birliği 
Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, 
İstanbul Milletvekilleri Ahmet Baha Öğütken, 
İbrahim Yiğit, Hüseyin Bürge, Ahmet Haldun 
Ertürk,  İstanbul Valisi  Hüseyin Avni Mutlu, İlçe 
Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay, AK Parti İlçe 
Başkanı Murat Atım ile çok sayıda vatandaş 
katıldı. 

Yeni bir vizyon Projenin daha temeli atıldı

Sultangazi Belediyesi 
Hizmet Kompleksi 
Sultangazi Belediyesi 
Hizmet Kompleksi 

 “PROJELERİMİZ YARINLARIMIZIN 
TEMEL TAŞLARI OLACAK”
Temel atma töreninde konuşan Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay, Sultangazi’yi 
yaşam kalitesi yüksek bir ilçe konumuna 
getirmek için altyapıdan çevreye, kültürden 
sosyal doku projelerine kadar pek çok alanda 
yatırım yapıldığına dikkat çekti. Sultangazi’de 
imar ve fen işlerinin ötesinde, şehrin estetiğini 
ve kimliğini ortaya çıkaracak projeleri hayata 
geçirmek için tüm imkanların seferber 
edildiğini ifade eden Başkan Altunay şunları 
söyledi: 
“Sultangazimiz’in  geleceğini dikkate alarak 
projelendirdiğimiz onlarca yatırım, ilçemizin 
aydınlık yarınlarının temel taşları olacak. 

Yaptığımız yatırımlarla ilçemiz adeta bir şantiye 
haline dönüştü. 50. Yıl Kültür Merkezi ile 
Alibey Havzası’nı çevreleyen alanda Mimar 
Sinan Kent Ormanı’nı bu yıl hizmete açtık. 
Malkoçoğlu’na yaptığımız tematik parkın 
açılış kurdelesini de kısa bir süre önce birlikte 
kestik. İlçemize yeni vizyon katacak birçok 
projenin de temelini attık. Sultançiftliği ve 
İsmetpaşa mahallelerinde yedi yıldızlı çok 
fonksiyonlu pazar alanlarının inşaatı hızla 
devam ediyor. Öte yandan Sağlık Bakanlığı 
tarafından yaptırılan 200’ü kadın-doğum olmak 
üzere 600 yataklı Devlet Hastanesi ile İl Özel 
İdaresi tarafından ihale edilen Yaşlı Bakım ve 
Huzur Evi’nin de yapım çalışması hızla devam 
ediyor.”

 “KENT ORMANLARI İSTANBULLULARIN 
MESİRE ALANLARI”  
2 Haziran’da Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın 
Veysel Eroğlu ile birlikte hizmete açılan 
Mimar Sinan Kent Ormanı hakkında da 
açıklamalarda bulunan Başkan Altunay, “2010 
yılında hizmete açtığımız Hacı Bektaş-ı Veli 
Kent Ormanı’yla birlikte İstanbul toplam 1620 
dönümü kapsayan kent ormanlarına kavuştu. 
Yeşillerin arasından mavinin tüm tonlarını 
taşıyan Sultangazi Kent Ormanları artık 
İstanbulluların yeni mesire ve dinlenme yeri” 
diye konuştu. 
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci 
Egemen Bağış ise “Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Sultangazililere selamını 

Sultangazi Bülteni
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getirdim” sözleriyle başladığı konuşmasında 
Sultangazi’de yaptığı çalışmalardan dolayı 
Başkan Altunay’a teşekkür etti. Bakan Bağış, 
“Sultangazi Avrupa Birliği standartlarının 
üzerinde bir belediyecilik konseptiyle hem 
Sultangazi halkının ihtiyaçlarına cevap verecek 
bir belediye binasına hem de sinema ve nikah 
salonlarına kavuşuyor” dedi. 

“DAVOS İSTANBUL’A TAŞINDI”
Sultangazi’nin her geçen gün 2013 vizyonuna 
yakışır şekilde standartlarının yükseltildiğini 
belirten Bakan Bağış, hükümetin yaptığı 
çalışmalar hakkında da bilgi verdi:
“İnsanlarımız inançlarına siyasi görüşlerine, 
etnik kökenine bakılmaksızın herkese hizmet 
sunan bir iktidar gördü. Türkiye’nin hiçbir 
yerinde ayrım yapılmıyor. Türkiye’nin nereden 
nereye geldiğinin en güzel göstergesi, 
Dünya Ekonomik Forumu. Dünya vicdanının 
sesi haline gelen Sayın Başbakanımız 3 yıl 
evvel Davos’ta ‘Bir daha gelmem Davos’a’ 
demişti. Dünya liderlerinin toplandığı dünya 
karar mekanizmalarının bir araya geldiği, 
iş dünyasının, siyaset, sanat ve ekonomi 
dünyasının buluştuğu Davos, ‘Madem ki 
bize Recep Tayyip Erdoğan gelmiyor; biz 
ayağına gidelim’ dedi. Ve İstanbul’da bir araya 
geldi Dünya Ekonomik Forumu. Bu durum 
Türkiye’nin nereye geldiğinin göstergesidir.”
İstanbul milletvekili Ahmet Baha Öğütken ve 
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da kısa bir 
selamlama konuşması yaptı. 
 “Sultangazi Belediye Hizmet Binası, Nikah 
Salonları ve Kapalı Otopark Projesi”nin ilk 

HİZMET BİNASI

Hizmet binası 11 bin 500 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Sultangazi’yi 
yansıtan çağdaş mimari tasarımıyla yükselecek hizmet binasında daha nitelikli 
hizmetler sunulacak. 

İDARİ BİNA

5 bin 882 alana sahip olacak idari binası ilçeye yeni bir vizyon kazandıracak.

NİKAH SALONLARI 

Nikah Salonları binası 8 bin 16 metrekare kapalı alanı kapsıyor. Binada 
3 nikah salonu ile fuaye alanları bulunuyor. Bu binanın en üst katı ise 
düğün salonu olarak hizmet verecek. 
ZEMİN ALTI OTOPARKLAR
Zemin altı otoparklar 50 bin 414 metrekare kapalı alandan oluşuyor. 3 
kattan oluşan otoparklar ilçenin kapalı otopark ihtiyacına cevap verecek.  

Uğur Mumcu Mahallesi’nde toplam inşaat alanı 75 bin 864 metrekare olarak yükselecek Belediye 
Hizmet Kompleksi 4 bölümden oluşuyor:

harcını,  protokol üyeleri hep birlikte harç 

butonuna basarak döktü. Avrupa Birliği 

Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve 

beraberindeki protokol üyeleri daha sonra 

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay 

ile birlikte Mimar Sinan Kent Ormanı’nda 

incelemelerde bulundu. 
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Sultangazi’ye 7 Yıldızlı Pazar Alanları

Sultangazi 
Belediyesi’nin 7 
Yıldızlı Pazar Alanları 
hizmet tesisi yapım 
hamlesi devam 
ediyor. Sultançiftliği 
Mahallesi’nden 
sonra İsmetpaşa 
Mahallesi’nde de 7 
Yıldızlı Pazar Alanı 
ve hizmet tesislerinin 
temeli düzenlenen 
törenle atıldı. 7 
ayrı üniteyi içinde  
barındıran tesiste; 
mahalle pazar yeri, 
bilgi evi, aile sağlığı 
merkezi, kurban kesim 
yeri, afet merkezi, 
otopark, park-çay 
bahçesi bulunuyor.

Sultangazi Belediyesi tarafından İsmetpaşa 
Mahallesi’nde yapılacak olan 7 Yıldızlı 
Pazar Alanı ve hizmet tesislerinin temeli 

törenle atıldı. Temel atma törenine İstanbul 
Milletvekili Ahmet Baha Öğütken, AK Parti İl 
Başkanı Aziz Babuşçu, Sultangazi Kaymakamı 
Yusuf Ziya Çelikkaya, Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay,  AK Parti İlçe Başkanı 
Murat Atım, meclis üyeleri, muhtarlar, gaziler 
ile çok sayıda vatandaş katıldı. 
Törende konuşma yapan Sultangazi Belediye 
Başkanı Altunay, belediye çalışmaları hakkında 
bilgi verdi.  
Yapılan tüm yatırımların Sultangazi’nin 
geleceğine yön verecek projeler olduğuna 
dikkat çeken Başkan Altunay,  İsmetpaşa 
Mahallesi’ni çok fonksiyonlu pazar alanına 
kavuşturmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. 
Sultançifliği Mahallesi’nde   7 Yıldızlı Pazar 
Alanları’nın ilkinin inşaatını başlattıklarını 
belirten Başkan Altunay, kısa bir zamanda bu 
tesisin açılışını yapacaklarını söyledi. 
İsmetpaşa Mahallesi’ndeki pazar alanının ise 
yıl sonuna kalmadan hizmete gireceği müjdesi 
veren Başkan Altunay, şunları söyledi:
 “İsmetpaşa Mahallemiz’de en büyük sıkıntı 
pazar alanıydı. Ordu Caddesi’ni her ziyaret 
ettiğimizde bu sıkıntının kaldırılması yönündeki 
talepleri sürekli alıyorduk. Bunun için düğmeye 
bastık ve bugün pazar alanımızın ilk harcını 
atıyoruz . Temelini attığımız tesisler 7 ayrı 
fonksiyondan oluşuyor. Pazarcı esnafımız 
burada tezgâhını açacak. Mahalle sakinleri ise 
bu tesisi oto park olarak kullanabilecek. Aile 
sağlığı merkezi, bilgi evi bu tesiste hizmet 
verecek. Tesiste ayrıca çay bahçesi, yeşil 
alanlar, kurban kesim yeri ve sığınak bulunacak. 
Bu çok yönlü konseptin açılışını da sizlerle 
birlikte yapacağız.”
AK Parti İstanbul Milletvekili Öğütken de 

konuşmasında Sultangazi Belediyesi’nin 
çalışmaları hakkında değerlendirmelerde 
bulundu. Öğütken, “Sultangazi’nin her 
yerinde değişim ve gelişim var. Birlikte daha 
güzel projelere imza atmak için elbirliğiyle 
çalışacağız” dedi. 
AK Parti İl Başkanı Aziz Babuşçu ise yaptığı 
konuşmada; Sultangazi’nin yeni bir ilçe olması 
dolayısıyla hizmetleri almasında güçlü bir 
sahiplenme duygusuyla hareket ettiklerini 
söyledi. Babuşçu, “Burada yaşayan insanlar 
hizmetlerin en kalitelisini, en niteliklisini hak 
eden insanlardır. Enerji nakil hatlarının yeraltına 
alınması için başlatılan çalışmaların da en kısa 
zamanda tamamlanması için çaba gösteriyoruz. 
Belediye Başkanımız ve ekibinin inançlı 
çalışmalarıyla hak ettiğiniz bütün hizmetlere en 
kısa zamanda ulaşacaksınız” ifadelerini kullandı.  
Konuşmaların ardından protokol üyeleri uzaktan 
kumanda butonuna basarak,  İsmetpaşa 
Mahallesi 7 Yıldızlı Pazar Alanı’na ilk harcı 
birlikte attılar. 

İsmetpaşa Pazar Alanı ve Hizmet Tesisleri binası, 
11 bin inşaat alanı ve 2 bin m2 peyzaj alanından 
oluşuyor. 7 ayrı üniteyi içinde barındıracak 
tesiste;
• Mahalle pazar yeri, 
• Bilgi evi
• Aile sağlığı merkezi
• Kurban kesim yeri
• Afet merkezi
• Otopark
• Park- çay bahçesi bulunuyor.  

İsmetpaşa Mahallesi 7 Yıldızlı 
Pazar Alanı 

Sultangazi Bülteni
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Başbakan’dan Sultangazi’ye büyük ödül
“Yerel Yönetimler ve Aile” konulu yarışmada Sultangazi Belediyesi, mahkum ailelerine yönelik hayata geçirdiği  “Ben de Varım” 
projesiyle jüri özel ödülüne layık görüldü. Ödülü; Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
elinden aldı. 

Yerel Yönetimler, Aile Sempozyumu 
ve Proje Yarışması, Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 

gerçekleşti.

Ankara’da düzenlenen sempozyumda, 
Başbakan Erdoğan’a aileye yaptığı katkılardan 
dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Hüseyin Tanrıverdi tarafından bir tablo hediye 
edildi. Sokakta yaşarken Ankara Büyükşehir 
Belediyesi tarafından düzenlenen resim 
kursuna katılan Mücahit Türkcanlı isimli çocuk 
ise, Başbakan Erdoğan ve vefat eden annesi 
Tenzile Erdoğan’ın bulunduğu bir kara kalem 
resim çalışmasını Başbakan’a hediye etti. 
Başbakan Erdoğan tabloyu alırken duygu dolu 
anlar yaşadı.

Sempozyumun açılışında yerel yönetimler 
ve aile alanında gerçekleştirilen proje 
yarışmasında dereceye giren belediyelere 
ödülleri verildi. 127 projenin yer aldığı 
yarışmada Sultangazi Belediyesi jüri özel 
ödülüne layık görüldü.

Ülke genelinde düzenlenen “Yerel Yönetimler 
ve Aile” konulu yarışmada Sultangazi 
Belediyesi’nin mahkûm ailelerine yönelik 
hayata geçirdiği  “Ben de Varım” projesine jüri 

özel ödülü verildi. Ödülü; Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, Başbakan Erdoğan’ın 
elinden aldı.

‘BEN DE VARIM’
Sultangazi Belediyesi, sosyal sorumluluk 
projeleri kapmasında mahkûm ailelere yönelik 
“Ben de Varım” projesini hayata geçirmişti.

Proje  kapsamında ilk etapta ailenin 
mahkumiyet tarihçesi, sağlık ve psikolojik 
durumlarına dair bilgileri, ayrıntılı şekilde 
raporlandı. Sonraki adımda ise Sultangazi 
Belediyesi tarafından mahkûm ailelerinin 
temel ihtiyaçları karşılandı ve psikolojik destek 
sağlandı. Eğitim gören çocuklara ise her türlü 
eğitim malzemesi desteği verildi.

Ailesini geçindirmek zorunda olan mahkûm 
eşlerine ise istihdam olanağı sunuldu. Bu 
amaçla özel sektörle temasa geçilerek, 
mahkum ailelerine kendi evlerinde nikâh şekeri 
paketleme yapma imkanı sağlanarak istihdam 
sağlandı.

Bununla da yetinmeyen Sultangazi Belediyesi, 
başta Belediye Başkanı Sayın Cahit Altunay 
olmak üzere bu ailelerle periyodik aralıklarla 
bir araya gelerek, kültürel ve eğlence gezileri 
düzenledi.

VİZYON PROJELER
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Malkoçoğlu Parkı ve Prestij 
Yürüyüş Yolu Açılışına Büyük İlgi

Pamukkale travertenlerini andıran şelaleleriyle Malkoçoğlu 
Parkı ve Mareşal Fevzi Çakmak Prestij Yürüyüş Yolu düzenlenen 
törenle Sultangazililerin hizmetine açıldı. Törende konuşma 
yapan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, parklarla 
beraber ilçeye farklı bir vizyon kazandırdıklarını söyledi.

Sultangazi Belediyesi;  çevre düzenleme, 
ağaçlandırma ve park yapımı 
çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 

Sultangazi Belediyesi, Malkoçoğlu Parkı 
ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Prestij 
Yürüyüş Yolu açılış kurdelesini geniş halk 
katılımıyla kesti.
Açılış törenine İstanbul Milletvekilleri Ayşenur 
Bahçekapı, Ahmet Baha Öğütken ve Sevim 
Savaşer, İSKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet 
Demir, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay, AK Parti İlçe Başkanı Av. Murat Atım 
ile çok sayıda vatandaş katıldı.

DAĞISTANLI ÇOCUKLAR İLGİ ODAĞI
Mehteran-ı İstanbul Grubu’nun gösterisiyle 
başlayan programda daha sonra Türkçe 
Olimpiyatları nedeniyle ülkemizde konuk olan 
Dağıstanlı çocuklar sahne aldı. Dağıstan halk 
oyunlarından örnekler sunan çocuklar, aynı 
zamanda açılış töreninin de ilgi odağı oldular. 

SULTANGAZİ’YE YENİ VİZYON
Programda konuşan Sultangazi Belediye 

Başkanı Cahit Altunay, Sultangazi ilçesini 
marka yapma yolunda emin adımlarla 
ilerlediklerini söyledi.  İlçeye yapılan tematik 
parklar ve kent ormanlarıyla Sultangazi’ye farklı 
bir vizyon kazandırıldığını ifade eden Başkan 
Altunay, 65 yeni park yapıldığını, mevcut 59 
parkın ise yeniden revize edildiğine dikkat 
çekti. 
Programda konuşan İSKİ Genel Müdürü Prof. 
Dr. Ahmet Demir, Sultangazi’de İSKİ şubesinin 
açılacağının müjdesini vererek, Malkoçoğlu 
Parkı ve Mareşal Fevzi Çakmak Prestij 
Yolu’nun hayırlı olmasını diledi.
İstanbul Milletvekilleri Bahçekapı, Öğütken 
ve Savaşer ise kısa bir selamlama konuşması 
yaparak, yaptığı hizmetlerden ötürü Başkan 
Altunay’a teşekkür ettiler.
Protokol konuşmalarının ardından Malkoçoğlu 
Mahalle sakinleri, Başkan Altunay’a el işi tablo 
hediye etti.
Malkoçoğlu Parkı ile Mareşal Fevzi Çakmak 
Caddesi Prestij Yürüyüş Yolu kurdelesini 
protokol üyeleri, Dağıstanlı çocuklarla birlikte 
kesti.

Sultangazi Bülteni
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25 yıllık hasret sona ermişti Malkaçoğlu Parkı’nın yapılmasıyla. Mahalle sakinleri artık nefes alacakları bir yere kavuşmuştu. 
Parkın açılmasıyla beraber mahalledeki alışkanlıklar da değişmeye başlamıştı. Pamukkale travertenlerinin olduğu parkta akşamları 
oturuluyor. Trafiğe kapatılan prestij yolda gezinti yapılıyor. Her yer cıvıl cıvıl. Çocuklar parktaki oyun gruplarında eğleniyor, kondis- 
yon aletleri üzerinde bayanlar spor yapıyor. Müzik aletleriyle de çocuklar kendi müziklerini yapıp şarkılar söylüyorlar. 

...Ve söz mahalle sakinlerinde

Prestij yolda esnaflık yapan Emrah Kalem, 
gerek trafiğe kapanan yolun gerekse parkın 
mahallelerine bambaşka bir hava kattığını 
söylüyor: 

“Artık hava almak için herkes parka 
çıkıyor. Önceden gezeceğimiz bir yerimiz 
yoktu. Park ve prestij yolla beraber 
dinlenme ve gezinti yerimiz de oldu.” 

Kalem, Sultangazi’nin sürekli bir gelişim 
gösterdiğini de ekliyor:

“Kültür merkezinin açılmasıyla sosyal ve 
kültürel etkinlikler çoğaldı. Belediyemizin 
projelerini takip ediyor ve beğeniyoruz. 
Gençlerin doğru alışkanlıklara 
yönlendirilmesi için daha çok sportif 
faaliyetlerin yapılmasını bekliyoruz”. 

Prestij sokakta gezen çocuklar ve gençler 
de parkın ilçeyi değiştirdiğine dikkat 
çekiyor. Edanur Paliç ve Hayrunnisa Azak 
da mahallelerinin yaşadığı değişimden 
memnuniyeti şu cümlelerle özetliyorlar:

“Önceden mahallemizde oyunlar 
oynayabileceğimiz, gezip 
oturabileceğimiz yerler yoktu. 
Mahallemize çok farklı bir çehre 
kazandırdı parkın ve yolun açılması. Artık 
yapmayı istediklerimizi evimizin önünde 
yapabiliyoruz.” 

Mahalle esnafından Coşkun Tuncer de “Kendi 
ekseninde dönen bir mahallemiz vardı. 
Yeni yollar da açılırsa parkla beraber bu 
dönüşümün yaşanacağını düşünüyoruz. 
Parkla beraber özellikle bayanlar 
artık rahatlıkla gezebilecekleri bir yer 
buldular. Uzun vadede de bu parkın ve 
prestij yolun bize çok şey katacağını 
düşünüyoruz” şeklinde konuşuyor. 

Mahalle Muhtarı Nihat Ladikli, Malkoçoğlu 
Parkı ve prestij yolun inanılmaz güzellikler 
kattığını söylüyor:

“Mahalle halkı için aydınlık güzel bir 
ortam oluştu. Gezip eğlenebileceğimiz 
bir mekanımız oldu.  Yeni yapılacak İSKİ 
binasının yanından yolumuz açılırsa 
daha da rahatlayacağız. Bu bölgede yine 
pazar yeri, düğün salonu ve cami inşası 
da olursa mahallemiz için çok iyi olacak” 
demeden geçemiyor. 

Mahalle esnafı Mehmet Ali Köse de parkın 
sosyal açıdan değişime öncülük ettiğini ifade 
ediyor: 

“İçine kapanık olan mahallemiz için 
çok güzel oldu. Çevre yollarımızın da 
açılmasıyla çok daha iyi olacak. Park ve 
prestij yolla beraber artık herkes rahatça 
nefes alıyor”

Emrah Kalem/Esnaf

Mehmet Ali Köse/Esnaf

Malkoçoğlu Parkı genel görüntüNihat Ladikli/Mahalle Muhtarı

Mareşal Fevzi Çakmak Prestij Yolu

Malkoçoğlu Parkı gece görüntüsü
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Sultangazi Belediyesi naylon poşetin doğada yok olmasının 
uzun sürmesi nedeniyle, ‘Naylon poşete hayır’ kampanyası 
başlattı. “Çevre Dostu Poşet Kullanıyorum, Doğayı 
Çocuklarıma Bırakıyorum” sloganı ile yola çıkan Sultangazi 
Belediyesi ilk kampanya çalışmasını Ordu Caddesi üzerine 
kurulan Salı Pazarı’nda yaptı.  

Çevre Dostu Poşet 
Kampanyası

Sultangazi ilçesine yatırımlar tüm hızıyla devam ediyor. Sultangazi Belediyesi tarafından yapımına başlanan projeler devam ederken; Sağlık Bakanlığı 
600 yataklı Devlet Hastanesi’nin, İstanbul İl Özel İdaresi de Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’nin yapımının startını verdi .

2012 yılı Sultangazi’de temel atma yılı oldu.  

Sultangazi’yi marka şehir yapacak projelerin 

temelleri bir bir atılmaya devam ediyor. Sağlık 

Bakanlığı 600 yataklı Devlet Hastanesi’nin, 

İstanbul İl Özel İdaresi de Huzurevi ve Yaşlı 

Bakım Merkezi’nin yapımına start verdi.

TÜRKİYE’NİN SAYILI AKILLI HASTANESİ
46.000 m2’lik alana Sağlık Bakanlığı tarafından 
Türkiye’nin sayılı akıllı hastanelerden 600 
yataklı Devlet Hastanesinin temel kazı 
çalışmaları başladı. Öte yandan 75. Yıl 
Mahallesi’nde 4 bin m2  alan üzerine yaklaşık 
9 bin m2  kapalı alanı kapsayacak Huzurevi ve 

Yaşlı Bakım Merkezi’nin temel kazı çalışmaları 

da başladı.  

YAŞLILARA EV KONFORU
Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi’nin en 

önemli özelliği yaşlılara ev konforunda günü 

birlik hizmet sunması. Sabah erken saatlerde 

merkezde ağırlanacak yaşlılar, gün sonunda ise 

evlerine giderek, alıştıkları ev hayatına devam 

edebilecekler. 

Hizmet merkezinde çok amaçlı salonlar, spor 

alanları, mescit, fuaye, dinlenme odaları ve 

sağlık birimleri yer alacak.

Atıklar Çocukların 
Ellerinde Sanata Dönüştü
Sultangazi Belediyesi, Çevre Haftası’nda anlamlı bir projeyi 
hayata geçirdi.  Öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden 
yaptığı eserlerin yer aldığı “Geri Dönüşüm Parkı” düzenlenen 
törenle hizmete açıldı. Mimar Sinan Kent Ormanı içerisinde 
oluşturulan parkta pet şişeler fil, teneke kutuları kaplumbağa, 
meşrubat kutuları ise balık figürü oldu. 

Sultangazi Yatırımlarla Şantiyeye Dönüştü

Sultangazi Huzurevi ve 
Yaşlı Bakım Merkezi

600 Yataklı Devlet 
Hastanesi

Sultangazi Bülteni
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YATIRIM/ÇEVRE

444 23 32

Her Mavi Kapak 
Bir Engelli 
Arkadaşına 
Umut Oldu

İsmetpaşa İlköğretim Okulu öğrencileri engelli arkadaşları 
için tek vücut olmuşlardı. Topladıkları her 200 kilogram mavi 
kapağa bir tekerlekli sandalye veriyorlardı. Sokaklarda, 
caddelerde, gittikleri her yerde mavi kapakları topluyorlardı. 
Çevrelerindekilerin alaycı bakışlarına hiç aldırış etmiyor; 
çevrenin temizliği ve engelli kardeşlerinin mutluluğu için yere 
eğilip çantalarına attıkları kapakları biriktiriyorlardı. Her mavi 
kapak bir yürüme engelli arkadaşına umut oluyordu…

Yürüme engelliydi…
Arkadaşları ve öğretmeninin desteği ile  
kendine güveni gelmişti. Artık istediği zaman 
sokağa çıkabilecek; hayalini kurduğu yerleri 
görebilecekti. Arkadaşlarının ve öğretmeni 
Gül Hanım Çelik’in gayretleriyle alabilmişti 
tekerlekli sandalyesini. Arkadaşları mavi kapak 
toplayarak hayallerini gerçeğe dönüştürdüler.
İsmetpaşa  İlköğretim Okulu Fen ve Teknoloji 
Öğretmeni Gül Hanım Çelik’in çabalarıyla 
başlamıştı her şey... Kampanyayı internetten 
öğrenmişti. Çevre Gönüllüsü öğrencilerini de 
yanına katarak birçok kişinin garipseyeceği bir 
kampanyaya dahil olmuştu. 
Çevreye karşı hassasiyetinin bu çabaya 
girişmesinde etkin olduğunu söylese de “Eğer 
engelliler için bir umut olmasaydı işin içinde, 
kapak toplamayı yapacağımı sanmıyordum” 
şeklinde dile getirmişti kampanyanın 
zorluğunu.
Okuldaki öğrencilerini de engellileri 
sevindireceklerini söyleyerek harekete 
geçirmişti. Bir de engellilerin yaşam 
mücadelelerini anlatan video izletmişti onlara. 
Öğrenciler kapakları getirdikçe onlara küçük 
hediyeler de verecekti teşvik etmek için... 
Tüm okul öğrencileri engelli arkadaşları 
için sokaklarda, caddelerde, gittikleri her 
yerde mavi kapakları topluyordu artık. 
Çevrelerindekilerin alaycı bakışlarına hiç 
aldırış etmiyor; çevrenin temizliği ve engelli 
kardeşlerinin mutluluğu için yere eğilip 
çantalarına attıkları kapakları biriktiriyorlardı. 
Öğretmenlerinin örnek davranışını gören diğer 
öğrenciler ve yakınları ulvi göreve katılım 
sağlayarak sayıyı her geçen gün arttıyordu. 
Okulda kapakları koydukları depoda artık 
engelli insanların umutlarını saklıyorlardı.
Biriken kapakları artık teslim etmeleri 
gerekiyordu. Topladıkları her 200 kilogram 

kapak bir tekerlekli sandalye olarak geri 
dönüyordu bir umut sahibine. 
Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği 
kampanyaya toplamda bin 780 kilo mavi 
kapakla katılarak birincilik elde ettiler. 
Gösterdikleri çabalarla tekerlekli sandalyelerin 
ihtiyaç sahibi engellilere dağıtılmasında ön 
ayak oldular. Gayretlerinin nişanesi olarak da 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’ın 
elinden plaket aldılar. Başkan Altunay da 
okulun gösterdiği azmi ve gayreti kutladıklarını 
söylüyordu öğretmen Gül Hanım Çelik’e.
Öğrencileriyle birlikte giriştiği çabaların 
sonuçlarını almanın mutluluğu vardı artık 
içinde. Her zaman çevreye karşı duyarlı 
olunması gerektiğini vurguluyordu; ancak 
bu kampanyanın en çok ilgi çeken yanı 
engellilerin umutlarını yeşertmekti. 
“Önemli olan içsel ödülümüzdü. Onu da bir 
engellinin sosyalleşmesini sağladığımızda 
gözlerindeki sevinçten aldık…”
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Sultangazi’de Şehitler Korusu

Sultangazi Belediyesi, şehitlerin isimlerini 
yaşatmak adına Sultangazi Kent 

Ormanı’nda, “Şehitler Korusu” oluşturdu.

Program, din görevlisi Şaban Elönü’nün 

Kur’an-ı Kerim’i okumasıyla başladı. 

Programda konuşma yapan Sultangazi 

Belediye Başkanı Cahit Altunay, istiklalimizi ve 

bayrağımızı gazilerimiz ve  aziz şehitlerimize 

borçlu olduğumuzu belirtti. Başkan Altunay, 

“Şehitlerimize minnet borcumuz hiçbir zaman 

ödenmez. Şehitlerimize şükran ve minnet 
duygularının bir ifadesi olarak Sultangazi Kent 
Ormanı’nda Şehitler Korusu oluşturduk” diye 
konuştu. 
Daha önce de Van’da yaşanan depremde şehit 
düşen gazeteciler ve öğretmenler adına ağaç 
dikimi yapıldığına işaret eden Başkan Altunay, 
“Geçmişimizi hatırlamak ve yaşatmak adına 
Kent Ormanı’nda birçok etkinlik yapıyoruz. 
Peygamberlikten sonra en üst mertebe olan 

Sultangazi Belediyesi şehitlerin isimlerini yaşatmak adına Sultangazi Kent Ormanı’nda, 
“Şehitler Korusu” oluşturdu. Sultangazi’de ikamet eden şehit aileleri ile birlikte ağaç diken 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, vatan için canlarını feda eden şehitlerimizin 
isimlerinin Sultangazi Kent Ormanı’nda yaşayacağını söyledi. 

şehitliğe ulaşan canlarımız için dikeceğimiz 
ağaçlarla onları yaşatmak bizim için oldukça 
mutluluk verici. Şehitlerimizin ismini taşıyan 
ıhlamur ağaçlarının büyümelerini hep birlikte 
takip edecek, ziyaretler gerçekleştirerek onları 
yâd edeceğiz. Vatan uğruna canlarını feda eden 
şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına da 
sabır diliyoruz” dedi. 
Konuşmaların ardından Başkan Altunay ile 
protokol üyeleri, şehit aileleriyle birlikte 
Şehitler Korusu’nda ıhlamur ağaçlarını diktiler.

Aile Sağlığı Merkezlerinin 
Sayısı 24’e Ulaştı
Sultangazi’de Aile Sağlığı Merkezleri’nin sayısı her geçen 
gün artıyor. Hayırseverlerin katkılarıyla Habibler ve 50. Yıl 
Mahallesi’nde yaptırılan Aile Sağlığı Merkezleri düzenlenen 
törenlerle hizmete açıldı. Böylece ilçede 12 olan Aile Sağlığı 
Merkezleri’nin sayısı 24’e ulaştı. 

Aile Sağlığı Merkezlerinin açılış töreninde 
konuşma yapan Sultangazi Kaymakamı Yusuf 
Ziya Çelikkaya, hayırsever vatandaşlara 
ilçeye kazandırdıkları sağlık merkezlerinden 
dolayı teşekkür etti. Habibler Mahallesi’nde 
aile sağlığı merkezi yaptıran Akman çiftinin 
herkese örnek olduğunu ifade eden Çelikkaya, 
“Bir eğitimci olan bu aile, tüm imkanlarını 
kullanarak ilçemize sağlık merkezi kazandırdı. 
Bu sağlık merkezi, alım gücü yüksek olan 
herkese örnek olmalı” diye konuştu. 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ise  
hizmete açılan aile sağlığı merkezlerinin ilçede 
önemli bir boşluğu doldurduğunu söyledi. 
Konuşmasında aile sağlığı merkezlerini 
yaptıran hayırseverlere seslenen Başkan 

Altunay “Sunduğunuz sağlık tesisleri ile 
Sultangazililerin daha kaliteli sağlık hizmeti 
almasını sağladınız. Bunun için tüm ilçe halkı 
adına sizlere teşekkür ediyorum” dedi. 
İstanbul İl Sağlık Müdür Yardımcısı Savaş 
Başar Kartal ise İstanbul genelinde  217 olan 
aile sağlığı merkezi sayısının 868’e ulaştığını 
belirterek “720 olan hekim sayımız 3 bin 500’e 
çıktı. Sağlık hizmetlerimiz her geçen gün artış 
gösteriyor” dedi. 
Konuşmaların ardından Başkan Altunay, aile 
sağlığı merkezlerini ilçeye kazandıran Fatma 
Akman, Bedri Akman ile Halil Dönmez’e plaket 
takdim etti. Törenin ardından protokol üyeleri 
aile sağlığı merkezlerinin kurdelesini birlikte 
kestiler.

Sultangazi Bülteni
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YAŞAM 

444 23 32

10 Bin Sultangazili Çanakkale’de
Sultangazi Belediyesi, Türkiye’nin önsözünün yazıldığı 
Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı yerlere yönelik kültür 
gezilerine devam ediyor. Otobüsler ve uzman rehberler 
eşliğindeki gezi programında bu yıl 10 bin Sultangazili, 
Mehmetçiğin ‘‘Çanakkale Geçilmez!’’ diye haykırdığı yerleri 
ziyaret ediyor. 

Çanakkale Savaşları’nda ortaya konulan 
sarsılmaz vatan sevgisi, millet olma bilinci 

en büyük zenginliğimiz, en büyük gücümüz. 
Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı yerlere 
yönelik kültür gezileri uzman rehberler 
eşliğinde gerçekleşiyor. 
Sultangazililer,  Kilitbahir, Hamidiye ve 

Mecidiye Tabyaları, Seyit Onbaşı, Yahya 
Çavuş, Seddülbahir, Şehitler Abidesi, Sargı 
Yeri, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı’nı ziyaret 
ederek duygu dolu anlar yaşıyorlar. 
Sultangazi Belediyesi, bu yıl son derece 
konforlu otobüslerle 10 bin vatandaşı 
Çanakkale’yi gezdirmeyi hedefliyor.

Ziyaret programına katılmak isteyenler 444 23 32 
numaralı telefondan bilgi alarak ve belediyenin Kentli 

Servisi’ne müracaat ederek kayıtlarını yaptırabiliyor.
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Sultangazi 2.Geleneksel Yağlı Güreşleri
Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Geleneksel 
Yağlı Güreşleri Sultangazi Kent Ormanı’nda yapıldı. Aralarında 
Kırkpınar’ın ünlü başpehlivanlarının da bulunduğu 300 
güreşçi 13 boyda kol bağlayarak kıyasıya mücadele etti.  
Başpehlivanlığa uzanan isim ise Şaban Yılmaz oldu.

Ata sporumuz yağlı güreşlerin yeni adresi 
Sultangazi oldu. Sultangazi Belediyesi’nin 

bu yıl düzenlediği 2. Geleneksel Yağlı 
Güreşleri, Sultangazi Kent Ormanı’nda yapıldı. 
Aralarında Kırkpınar’ın ünlü başpehlivanlarının 
da bulunduğu 300 güreşçi kispetlerini giyerek 
13 boyda kol bağladı. 
Kıyasıya mücadelenin yaşandığı güreşlerde 

baş pehlivanlık için final müsabakasında 
Şaban Yılmaz  ve Erkan Ertan  karşı karşıya 
geldi. Zorlu ve çekişmeli geçen final güreşinde 
altın madalyaya ulaşan isim Şaban Yılmaz 
oldu. 
Sultangazi Belediyesi Yağlı Güreşleri’nin yeni 
ağalığına ise geçen yıl olduğu gibi işadamı 
Zeki Özünlü seçildi.

Sultangazi Bülteni

18



SPOR

444 23 32

Şampiyonlar 
Kupa ve 
Madalyalarını 
Aldı
Spora olan ilgiyi arttırmak amacıyla Sultangazi 

Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 
başlatılan Spor Şenliği sona erdi. Kamu kurumları ile 
okullar arası olmak üzere iki ayrı kategoride oynanan 
Voleybol ve Masa Tenisi Turnuvası’nda dereceye 
girenlere madalya ve kupaları düzenlenen törenle 
dağıtıldı. Törende Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay, öğrencileri tebrik ederek, “Gençlerimizin 
Sultangazi’yi daha büyük başarılara taşıyacağına 
inanıyorum” dedi. 

Sultangazi'de Engelsiz Coşku
Engelli öğrenciler, hayata nasıl tutunduklarını, azmi ve 
mücadeleyi gösterdiler. Kimileri spordaki başarılarıyla 
kendilerini anlattı, kimileri ise duygularını tuvale, 
mısralara döktü. Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü işbirliğiyle “Engelliler Haftası” kapsamında 
birçok etkinlik düzenlendi. 

Onlar, hayata nasıl tutunduklarını, azmi 
ve mücadeleyi gösterdiler. Kimileri 

spordaki başarılarıyla kendilerini anlattı. 
Kimileri ise duygularını tuvale, mısralara 
döktü. Onlar bizim çocuklarımız…  Onlar 
Sultangazi’nin özel çocukları… 
Sultangazi Belediyesi, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü işbirliğiyle Engelliler Haftası 
etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler  
engellilerin Cebeci Mahallesi’nden 
başlayıp Sultançiftliği Merkez Cami 
önünde son bulan “Sevgi Yürüyüşü”  ile 
başladı. 
Protokol konuşmalarının ardından özel 
eğitim sınıfı öğrencileri birbirinden güzel 
gösteriler sundu. Etkinliklerde tiyatro 

gösterilerinin yanısıra “Engel(siz)siniz” 
Yetenek Yarışması da yapıldı.  Özel eğitim 
sınıfında okuyan 85 öğrencinin katıldığı 
yarışma renkli görüntülere sahne oldu. 
Melahat Öztoprak İlköğretim Okulu Spor 
Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde 
ise şiir, resim, kompozisyon ve yetenek 
yarışmalarında dereceye giren öğrencilere 
ödülleri verildi. 
Program sonunda görme engelli Bilal 
Göregen, darbukasıyla sahne aldı. Sevilen 
eserleri parmaklarından dökülen ritimle 
izleyenlere sunan Göregen müzik ziyafeti 
çekti. Engelli öğrenciler, Bilal Göregen’in 
ritmine tempo tutarak eşlik etti.

19



www.sultangazi.bel.tr

C Caddesinde yerel lezzetC Caddesinde yerel lezzet

Cağ KebabıCağ Kebabı

Erzurum’un meşhur 
yemeği cağ kebabını 
50. Yıl Mahallesi C 
Caddesi’ndeki esnaftan 
öğreniyoruz. Cağ 
Kebabının lezzetinin 
sırrını ustalar iki 
kelime ile özetliyor: 
“Güleryüz ve Kaliteli 
Hizmet”...

Yöresel tatları keşfetmek isteyenlerin 
görmesi gereken mekanlardan biride 
50 Yıl Mahallesi C Caddesi. Cağ 

kebabı işletmecilerinin olduğu caddede 
odun ateşinde pişen cağ kebabının kokusu 
dört bir yanı sarıyor. Erzurum’un meşhur 
yemeği olan cağ kebabının lezzetinin sırrını 
Oltululu İlhan Taşkın’dan öğreniyoruz. 30 
senedir Sultangazi’de oturan cağ kebabı 
ustası, yöresel yemeklerin sırrının etin 
kalitesinden geçtiğini söylüyor. “İyi bir cağ 
kebabı için kuzu etini tercih edeceksiniz. Eti 
doğru bir şekilde dinlendirip yumuşaklığını 
kazandırdığınız zaman o cağ kebabının 
lezzetine doyamazsınız.”
Cağ kebabı soğan, karabiber, tuz ve etin 
harmanlamasıyla yapılıyor. Odun ateşinde 
piştikten sonra cağ adı verilen şişlerle servis 
ediliyor. İsmini de aldığı bu şişlerin yanında 
lavaş ekmeği ile tatlı olarak da kadayıf dolması 
eksik olmuyor. 
15 yıldır cağ kebabı işletmeciliği yapan Taşkın, 
müşterilerinin İstanbul’un dört bir yanından 
geldiğini söylüyor ve ekliyor: “Sadece 
Sultangazi’ye hizmet vermiyoruz. İstanbul’un 
her yerinden gelen müşterilerimize cağ 
kebabının lezzetini sunuyoruz.” 
Cağ kebabının yanında ikram edilen kadayıf 
dolmasını da tadıyoruz. Yöresel olan bu tatlının 
hafifliği bizleri şaşırtıyor. “Cevizli ve yumurtalı 
tatlı, yağda kızartılarak yapılıyor. Şekeri de 
isteğe göre atılabiliyor.”
50. Yıl Mahallesi’nde 4 ayrı cağ kebabı 
işletmecisi bulunuyor. Sultangazi geneline 
baktığımızdaysa bu sayı 11-12’ye çıkıyor. 
Mahalle esnafı Sultangazi Belediyesi’nin 
projeleriyle beraber ilçenin de geliştiğini 
söylüyor. “Sultangazi yeni projeleriyle her 
geçen gün daha da gelişiyor. Kültür merkezleri 
ve hastanenin yapılması ilçeye değer katacak. 

Bu da bizleri bu bölgede yaşayan esnaf olarak 
sevindiriyor.” 
Kaliteli hizmet anlayışıyla zamanla büyüttüğü 
işletmesinden bahsederken cağ kebabı açmak 
isteyen işletmelere de önerilerde bulunuyor. 
“Başlangıçta 6 masam vardı. Şimdi 80-100 
kişiye cağ kebabı ikram edebiliyorum. Şimdi 
farklı bir şube açmayı da düşünüyorum. 
Tüm bunlar kaliteden şaşmamamızdan 
kaynaklanıyor. İşini iyi yapmak isteyenlerin 
kaliteden ödün vermemesi gerekiyor.”  

Sultangazi Bülteni
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SOSYAL HAYAT

444 23 32

Yaz aylarına ‘‘Merhaba’’ derken, Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay sardunya çiçekleriyle Sultangazililerle bir 
araya geldi. Mahalle sakinlerinin dertleriyle dertlenirken, 
vatandaşların sorun, öneri ve görüşlerini aldı.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
halk buluşmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 
Her hafta farklı mahallelerde vatandaşlarla 
bir araya gelen Başkan Cahit Altunay, halka 
sardunyalar dağıtarak mahalle sakinlerinin 
konuğu oluyor.
Bu ziyaretlerde belediye çalışmaları hakkında 
bilgi veren Başkan Altunay, vatandaşların 
görüş, öneri ve şikâyetlerini yerinde dinledi.
Halk buluşmalarıyla halkla kucaklaşmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden 

Başkan Altunay, “Halkımızla beraber yazı 

karşılamanın sevincini yaşıyoruz. Yazı 

sardunya çiçeklerimizle karşılıyoruz. 

Balkonlarında, evlerinin  bir köşesinde 

yetiştirecekleri sardunyalarla hayatlarına renk 

katmayı istiyoruz. Halkla bir araya gelerek 

aynı zamanda eksiklerimizi ve yapılması 

gerekenleri de konuşuyoruz. Kaliteli hizmet 

şiarıyla her geçen daha fazla gayretle çalışmayı 

sürdüreceğiz” dedi.

Başkan Altunay, Sardunya 
Çiçekleriyle Mahallelere Konuk Oldu

Sultangazi Belediyesi, Mimar Sinan Kent 
Ormanı’nda düzenlediği Piknik Günleri’nde 
mahalle sakinlerini bir araya getirdi. Her gün 
farklı mahalle sakinlerinin ağırlandığı Mimar 
Sinan Kent Ormanı’nda, bir taraftan komşuluk 
ilişkilerinin güçlendirilmesi amaçlanırken diğer 
taraftan da Sultangazililerin Alibey Havzası’nın 
muhteşem manzarasında piknik yapması 
sağlanıyor. 

Mimar Sinan Kent 
Ormanı’nda Piknik 
Günleri
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Toper’in 35 yılını verdiği 27 orijinal 
goblen eseri Sultangazi Belediyesi 
tarafından düzenlenen sergiyle gün 

yüzüne çıktı.  50. Yıl Kültür Merkezi’nde 
Hediye Toper’le orijinal goblen sanatı hakkında 
konuştuk. 1956 doğumlu olan Toper, orijinal 
goblen sanatıyla 1975 yılında bir arkadaşının 
vasıtasıyla tanıştığını söylüyor. İlk etkilendiği 
goblen ise şaha kalkan at oluyor. “O kadar 
canlı gözüküyordu ki; çerçeveden fırlayacak 
gibi duruyordu. Etkilenmemek mümkün 
değildi” diyor heyecanlı bir halde. 
Her eserinde farklı bir heyecan duyarak 
hayaller kuruyor. Ressam Paja Jovanoviç’in 
Türk Düğünü eseriyle çok sevdiği ülkesindeki 
düğünlere misafir oluyor. Uykusuz geçen 
gecelerine aldırış etmeden eseri bitirmek için 
çalışıyor. George Constable, Charles Le Brun, 
Leonardo Da Vinci, Van Gogh ve İvan Şişkin 
gibi ressamların milli müzelerdeki yağlı boya 
tablolarını da aynı heyecanla yapıyor.  
Kumaş, şema ve moline ipliklerden oluşan 
malzemelerinden ortaya çıkardığı       her 
bir eser en az 1 yılını alıyor. Toper şunları 
söylüyor: “Bir an evvel bitireyim dediğiniz bir 
gobleni en az bir yılda bitirebiliyorsunuz. Bu 

Sanatın İlmiğinde Bir Ömür 
50 Yıl Kültür Merkezi’nde Goblen Sergisi açan Hediye Toper’le orijinal goblen sanatı hakkında konuştuk. “Onlar benim çocuğum 
gibi” diyordu orijinal goblen eserlerini  anlatırken… Her biri kendi ellerinde şekillenmiş ve sanata dönüşmüş. Teker teker ortaya 
çıkan eserleriyle hayalleri de genişliyor ancak istediği talebi görememek ise kendisini yormuş. Toper, “Türkiye’de çok bilinmiyor 
goblenler;  fazla tanınmıyor. Hayallerim içerisinde böyle bir sergi açmak vardı. Bugün bunu sağlayan Sultangazi Belediyesi 
Başkan Cahit Altunay’a çok teşekkür ediyorum” sözleriyle minnettarlığını dile getiriyor. 

süreçte uykusuz geçen geceleriniz oluyor. 
Her eserde ayrı bir heyecan duyarken ‘Türk 
Düğünü’deki bayanların giysileri ve duruşları 
beni oldukça heyecanlandırmıştı.” 
İğneden kumaşa yansıyan eserlerde renk 
uyumu ise özellikle ayrı bir hassasiyet 
istiyor. En ufak bir hata bütün tablonun 
görünümünü etkiliyor. Eserlerinde baskı 
kumaş da kullanmadan orijinal goblenler 
ortaya çıkarıyor. “Avrupa’da milli müzelerde 
sergilenen eserlere sadık kalarak dokuyorum 
goblenlerimi. Baskı kumaş kullanmadan 
şemada karakterize edilmiş renklerin birebir 
kullanılmasına özen gösteriyorum. Solmayan 
ipliklerden dokuduğum için goblenler ömür 
boyu kullanılabiliyor. 35 yıllık eserlerim var bu 
sergide. Ama dünkü gibi duruyor. Beş sene 
sonra tarihi eser olacak orijinal goblenlerim” 
diyor Toper. 
Teker teker ortaya çıkan eserleriyle hayalleri 
de genişliyor ancak istediği talebi bulamamak 
ise yoruyor sanatçı Toper’i. “Türkiye’de 
çok bilinmiyor goblenler;  fazla tanınmıyor. 
Hayallerim içerisinde böyle bir sergi açmak 
vardı. Bugün bunu sağlayan Sultangazi 
yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Goblenler 

bulunduğu ortama farklı bir hava katıyor. 
Tarihten izler taşıyan yanlarıyla ayrı bir 
güzellik sunuyor. Doğa resimleri bile odanın 
rengini değiştirmeye yetiyor. Bu nedenle 
daha fazla tanınmasını, bilinmesini istiyorum 
goblenlerin”. 
İçindeki sanat aşkının hiç bitmeyeceği parlayan 
gözlerinden okunuyor; “Gözlerim gördüğü 
müddetçe işlemeye devam edeceğim.”
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Başarılı Öğrencilere Kültürel Gezi Ödülü Karikatürlerle Uyuşturucu Bağımlılığı

Sahibi
Sultangazi Belediye Başkanlığı Adına

Cahit Altunay

Genel Yayın Yönetmeni
Fevzi Dülger

Yayın Kurulu
Muhammed Pamuk

Melek Türkmen
Yavuz Padem

Fazıl Ergüt

Adil Dayıoğlu
Ebru Koç

Şükran Yıldırım
Görsel Yönetmen

Umut Kurtay

Fotoğraflar
Onur Kendir
Barış Asan

Salih Küçüktepe
Ahmet Ular

İdare Adresi
Sultangazi Belediyesi

Uğur Mumcu Mah. Hoca Ahmet Yesevi Bulv.  2347 Sk. No: 18 Cebeci Şehir Parkı Karşısı 
Sultangazi - İstanbul Tel: 0212 459 34 34

Yayına Hazırlık-Baskı: Forart Basımevi Davutpaşa Emintaş Sanayi Sitesi 
Zemin Kat No:180 İstanbul Tel: 0212 501 82 20

Sultangazi Belediyesi, yaza ‘‘Merhaba’’ 
dediğimiz şu günlerde kültür etkinliklerine 
aralıksız devam ediyor. Haziran ve Temmuz 
aylarında Mustafa Ceceli, Orhan Ölmez, 
Mahmut Tuncer, Atilla Taş ve Cengiz 
Özkan gibi birbirinden sevilen sanatçıları 
Sultangazililerle buluşturdu. Ayrıca seminer, 
sinema ve tiyatro etkinlikleri düzenledi.
Havaların ısınması ve okulların tatile girmesiyle 
birlikte Sultangazi Belediyesi, konser ve tiyatro 
etkinlikleriyle Sultangazilileri yaz coşkusunu 
yaşamaya davet etti. Mahallelerde kurulan 
sahnelerde Orhan Ölmez, Mahmut Tuncer ve 
Cengiz Özkan gibi sevilen sanatçılar sahne 
aldı.

AÇIK HAVADA SİNEMA VE TİYATRO
Açık havada tiyatro ve sinema keyfini de 
yaşayan Sultangazililer tüm etkinliklere 
ücretsiz olarak seyretme imkanı buldu. Masal 
Parkı’nda  ise çocuklar için beyaz perde 
kuruldu. Burada Buz Devri-3, Shrek-3, Alvin 
ve Sincaplar animasyon filmleri sunuldu. Yine 
Masal Kahramanları Parkı’nda Sevimli Orman, 
Kurnaz Tilki, Afacanı Gördünüz Mü?, Karagöz 
Okula Gidiyor, Nasreddin Hoca ve Karakaçan 
tiyatro oyunları sahnelendi. Sevilen sanatçı 

Mahallelerimizde Şenlik Var

Atilla Taş ve Faruk Yılmaz da Masal Parkı’nda 
sahne alarak konser verirken, fasıl ve türkü 
geceleri ile yazın coşkusu katlandı.

Sultangazi Belediyesi, başarılı öğrencileri bu yılda kültür gezileriyle 
ödüllendirmeye devam etti. Öğrencilere, Ege Bölgesi ve Balkan ülkeleri 
gezisi düzenledi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlikte 
ilköğretim öğrencileri, Ege Bölgesini gezdi. Ortaöğretim öğrencileri ise 
Bosna Hersek ve Hırvatistan şehirlerinin tarihi ve kültürel mekânlarını gezdi. 
Sultangazi Belediyesi geçtiğimiz yıl ise başarıyı teşvik etmek amacıyla başarılı 
olan öğrencileri, Karadeniz Bölgesi ile Yunanistan ve Bulgaristan’daki kültürel 
mekân gezileriyle ödüllendirmişti.

Sultangazi Kadınlar Meclisi, 
Dünya Uyuşturucuyla 
Mücadele Haftası dolayısıyla 
karikatür sergisi açtı. Sergide 
uyuşturucuyla mücadelede 
ailenin önemine vurgu yapan 
mesajlar karikatürlerle anlatıldı. 
Programın açılış konuşmasını 
yapan Kadınlar Meclisi Başkanı 
Öztürkmen, dünyadaki uyuşturucu 
kullanımındaki artışlara dikkat 
çekerek gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Dünyada 230 milyon 
civarında insanın en az bir kere uyuşturucu kullandığını belirten Öztürkmen, 
“Her 200 kişiden biri de eroin ya da kokain gibi uyuşturucuları kullanıyor. 
Ülkemizde uyuşturucu kullanımı ilköğretim okullarına kadar indiği görülüyor. 
Her yıl 350 bin kişi uyuşturucudan ölüyor” dedi.  
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