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Mart 2016 | Sultangazi Belediyesi’nin kültür hizmetidir.

ULUSLARARASI MİMAR SİNAN VE SU SEMPOZYUMU
Sultangazi’nin tarihi derinliği, “Uluslararası Mimar Sinan ve Su” 
konulu sempozyum ile gün yüzüne çıkıyor. 8-10 Nisan 2016 tarihleri 
arasında düzenlenecek sempozyumda 28 akademisyen konuyla 
ilgili tebliğlerini sunacak. 





Özlediğimiz, yaşanabilir bir Sultangazi'yi kurmak için; “El ele, 
gönül gönüle” diyerek 7 yıl evvel çıktığımız hizmet yolculuğunda 
hedeflerimizi daha da büyüterek, ilçemizin her köşesine 
yayıyoruz.

Bugün Sultangazi; kültürü, tarihi dokusu, çevre bilinciyle, baştan 
başa imar edilmiş bir şehir olma yolunda hızla ilerliyor. 

Değerli Sultangazililer;

Bir ülkenin en büyük mutluluğu, tüm insanına, iyiliği, güzelliği, 
doğruyu, adaleti götürebilmesidir. Bir şehrin en büyük 
mutluluğu ise; içinde güler yüzlü insanları barındırmasıdır. Tüm 
yatırımlarımızda temel amacımız; bu güzel ilçemizin yarınlarını 
hesaba katarak, insanlarımızı mutluluğa ve refaha ulaştırmaktır. 

Size seslendik, sesimiz yankı buldu. Elimizi uzattık, havada 
kalmadı. “Birlikte dedik”; başardık… Sıra daha büyük işlerde. 
Hep birlikte, el ele, büyük hedeflere yürüyoruz.

Sultangazi, çağdaş Türkiye’ye yakışan bir ilçe olmalıdır. Başka 
ilçeleri Sultangazi’ye örnek değil, Sultangazi’yi başka ilçelere ve 
şehirlere örnek hale getirmek için çalışıyoruz.

Her şey ortak paydamız Sultangazimiz için!...

Bu duygu ve düşüncelerle hepinize sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum. 

Cahit Altunay

Hizmet aşkıyla
ilk günkü gibi…

Belediye Başkanı
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Sultangazi Belediyesi, 
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www.sultangazi.bel.tr
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Sultangazi’de

Sultangazi Belediyesi, İstanbul’un en 
büyük sorunlarının başında gelen 
trafik sorununa “üstü yeşil alan, al-
tı otopark” projeleri ile kalıcı çözüm 
üretmeyi hedefliyor.
Bu amaçla 50. Yıl Mahallesi 2106 
Sokak yanında “Park ve Zemin 
Altı Otopark” inşaat çalışmalarına 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tara-
fından başlandı. Toplam inşaat alanı  
7 bin 283 m2 olan projede, park ve ye-
şil alan 2 bin 119 m2 olacak.
Projede ayrıca zemin altı otoparkı yer 
alıyor. 

DEV YATIRIMLAR

50. Yıl Mahallesi’nde “Park ve Zemin Altı Otopark” inşaat çalışmalarına başlandı. Toplam inşaat alanı 7 bin 283 m2 olan projede, çevre düzenle-me, sosyal donatı alanları ile zemin altı otoparkı yer alıyor.

Zemin Altı Otoparkı
Park ve

50. Yıl Mahallesi

Aralıksız Devam Ediyor

www.sultangazi.bel.tr6



Sultangazi Belediyesi, bir çok vizyon projeyi hayata geçirirken, ilçeye yönelik dev 
yatırımlar devam ediyor. Sultangazi Belediyesi kendi imkanları ve diğer kamu 
kuruluşları işbirliği ile Sultangazi Devlet Hastanesi, Esentepe Mahallesi Hizmet 
Tesisleri, 75. Yıl Mahallesi’ne kapalı yüzme havuzu, 50. Yıl Mahallesi’ne park ve 
zemin altı otoparkı inşaatları hızla yükseliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından 
Sultangazi’ye 600 yataklı Devlet 
Hastanesi yapımı devam edi-
yor. Uğur Mumcu Mahallesi’nde 
toplam 46 bin 500 m2 ’lik alan 
üzerinde inşa edilen “Akıllı 
Hastane” teknolojinin tüm im-
kanları kullanılarak yapılıyor. 
Arazisi, Sultangazi Belediyesi’nin 
yaptığı imar uygulamaları ve 
çalışmalarıyla sağlanan hasta-
ne 160 bin m2 inşaat alanından 
oluşuyor. 200’ü kadın doğum 
olmak üzere toplam 600 yataklı 
Devlet Hastanesi’nin yapım ça-
lışması hızla devam ediyor.

SULTANGAZİ
Devlet Hastanesi

600 Yataklı

facebook.com/sultangazibelediye@sultangazibeled



Sultangazi 75. Yıl Mahallesi’ne 
Kapalı Yüzme Havuzu yapım 
çalışmalarına başlandı. İnşaat 
çalışmaları 4 bin 653 m2 alan 
üzerinde başlayan proje 
kapsamında kapalı yüzme 
havuzunun yanı sıra fitness 
salonları, pilates salonu ile 
otopark bulunuyor.
Sultangazi Belediyesi’nin, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
ile yürüttüğü girişimler so-
nucunda 75. Yıl Mahallesi’ne 

Kapalı Yüzme Havuzu yapımına 
başlandı. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yapılan 
yüzme havuzu  4 bin 653 m2 
alan üzerinde yükseliyor.
Toplam inşaat alanı 9 bin 317 m2 

olan projede ayrıca bay ve ba-
yan fitness salonları ile pilates 
salonu  yer alıyor. Açık ve kapa-
lı otoparkın da yer aldığı proje-
nin inşaat çalışması hızla devam 
ediyor.

SULTANGAZİ' YE
Kapalı Yüzme Havuzu

www.sultangazi.bel.tr8



Sultangazi’de
DEV YATIRIMLAR

Aralıksız Devam Ediyor

Esentepe Mahalle
Hizmet Tesisleri

Mahalle aralarında kurulan pa-
zarların beraberinde getirdiği 
çevre, görüntü ve ses kirliliği-
ni ortadan kaldırmak amacıy-
la Sultangazi Belediyesi, yeni bir 
pazar ve hizmet tesis konseptini 
ortaya koydu. 

“Mahalle Hizmet Tesisleri” adıy-
la hayata geçirilen proje ile pazar 
kültürüne yeni bir ivme kazan-
dırılırken, mahallelerin de fi-
ziki mekan ihtiyaçlarına cevap 

vermesi amaçlandı. Sultangazi 
Belediyesi, tamamını kendi öz 
kaynaklarıyla hayata geçirdiği 
Sultançiftliği, 50. Yıl ve İsmetpaşa 
Cevher Dudayev Mahalle Hizmet 
Tesisleri, kapılarını halka açtı. 

Bu çalışmalarla yetinmeyen 
Sultangazi Belediyesi, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile  
Esentepe Hizmet Tesisleri’nin in-
şaatına başladı.

Otopark 

2 Katlı Pazar Alanı 
Aile Sağlık Merkezi

112 Acil 

İSMEK 

Etüd Merkezi 

Çok Amaçlı Salon 
Fatura Ödeme Merkezi

Kafeterya 
Park ve Sosyal Donatı Alanları

facebook.com/sultangazibelediye@sultangazibeled



VEZNECİLER-SULTANGAZİ 
METRO HATTI DURAKLARI

İstasyon Km
İstasyonlar Arası 
Mesafe (Km)

İst - 01 Vezneciler 0,442 0,000
İst - 02 Saraçhane 1,362 0,920
İst - 03 Fatih Camii 2,262 0,901
İst - 04 Edirnekapı 3,242 0,980
İst - 05 Ayvansaray 4,448 1,246
İst - 06 Eyüp 5,432 0,994
İst - 07 Rami 6,991 1,560
İst - 08 Gaziosmanpaşa 7,732 0,740
İst - 09 Küçükköy 1 9,008 1,276
İst - 10 Küçükköy 2 9,789 0,782
İst - 11 Yenimahalle 11,072 1,283
İst - 12 Esentepe 12,792 1,723
İst - 13 Sultangazi 14,199 1,405
İst - 14 Cebeci 15,536 1,337
İst - 15 Mescid-i Selam 16,685 1,149

Metro yatırımlarına hız veren 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hayata geçirile-

cek olan 15 istasyonlu Vezneciler-
Sultangazi Metro Hattı’nın 2019 yılına 
kadar hizmete açılması planlanıyor.
Öte yandan Taksim-Yenikapı metro 
hattı Vezneciler’deki Şehzadebaşı is-
tasyonuna entegre olacak şekilde in-
şa edilecek. Böylece Fatih, Eyüp ve 
Gaziosmanpaşa merkezinden geçecek 
olan 2. metro hattı Sultangazi’ye ula-
şacak.

VEZNECİLER-SULTANGAZİ 
METRO HATTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nın (İBB) 
raylı sistem yatırımları arasında yer 
alan Vezneciler-Sultangazi-Arnavutköy 
Metro Hattı, Vezneciler’den başlayıp 
Edirnekapı, Eyüp, Gaziosmanpaşa’yı 
geçecek ve Vezneciler istasyonunda 
Şişhane - Yenikapı Metro Hattı'na ve do-
layısıyla Marmaray ile entegre şekilde 
yolcu taşıyacak.
17,3 kilometre uzunluğa ve 15 istasyo-
na sahip olacak Vezneciler – Sultangazi 
Metro Hattı ikiz tünel teknolojisiyle inşa 
edilecek.
Vezneciler-Sultangazi metro hattını 
2 milyar 200 milyon TL'ye mal olması 
planlanıyor. 

VEZNECİLER- EYÜP- GOP-
SULTANGAZİ  METRO HATTI
Taksim-Yenikapı bağlantısını sağla-
yan Haliç metro köprüsünün açıl-
masının ardından hizmete girecek 
olan Vezneciler’deki  Şehzadebaşı 
İstasyonuna bağlanacak yeni met-
ro hattıyla, Vezneciler, Fatih Fevzi Paşa 
Caddesi’ni takip ederek Edirnekapı'dan; 
önce Eyüp- Gaziosmanpaşa'ya sonra 
Sultangazi’ye gidecek. 

15 AYDA TAMAMLANACAK
İnşaat başladıktan sonra 15 ay gibi bir 
sürede bitirilmesi hedeflenen met-
ro hattı, mevcut Topkapı-Edirnekapı-
Habibler tramvay hattından farklı 
olarak üç ilçenin merkez ve mahalle-
lerini dolaşacak. Fatih Vezneciler’den 
başlayacak olan metro hattı Edirnekapı 
İstasyon'undan geçerek Eyüp merke-
zinden Düğmeciler, Cuma Mahallesi, 
Rami, Sarıgöl, Bağlarbaşı, Fevzi Çakmak, 
Yeşilpınar, Kazım Karabekir, Karayolları 
Mahalleleri, Yunus Emre, Esentepe, 
Uğur Mumcu, Cebeci Mahallesi üzerin-
den Sultançiftliği’ne ulaşacak. Son du-
rak ise Malkoçoğlu Mahallesi olacak. 

Sultangazi’ye 2 metro hattı geliyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Vezneciler-
Sultangazi metro hattını hayata geçirirken, 
Fatih, Eyüp ve Gaziosmanpaşa merkezinden 
geçecek olan 2. metro hattını da 
Sultangazi’ye ulaştıracak. 

Sultangazi’ye
2 Metro Hattı 
Geliyor

www.sultangazi.bel.tr10



Dünyanın en geniş asma köprüsü 
özelliğini taşıyan Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü  yapım çalışma-

ları son aşamaya geldi. Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay, tek-
nik ekibiyle birlikte 3. Boğaz Köprüsü 
ve Kuzey Marmara Otoyolu şantiye 
sahasını ziyaret ederek yetkililerden 
bilgi aldı. Buradaki çalışmalar hak-
kında bilgi veren projenin Kontrol 
Başmühendisi Beyhan Yaraman, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey 
Marmara otoyol çalışmalarının aralık-
sız devam ettiğini söyledi.  
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yüz-
de 88’i tamamlanmış durumda oldu-
ğuna dikkat çeken Başkan Altunay, 
şunları söyledi:
“59 metre genişlik, 322 metre kule yük-
sekliği ile dünyanın en geniş asma 
köprüsü. 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey 

Marmara Otoyolu’nun hizmete gir-
mesiyle İstanbul’un trafik yoğunlu-
ğu rahatlayacak. Başbakanımız Sayın 
Ahmet Davutoğlu’nun ifade ettiği gibi 
köprünün önümüzdeki yaz ayında fa-
aliyete geçtiğini göreceğiz.” Köprünün 
Sultangazi’ye 15 kilometre mesafede 

olduğunu söyleyen Başkan Altunay; 
bu yakınlıktan dolayı Sultangazi’nin 
merkezi bir konuma geleceğini ve 
olumlu yönde pek çok etkisinin de 
olacağını belirtti.   

“59 metre genişlik, 322 
metre kule yüksekliği ile 
dünyanın en geniş asma 
köprüsü. ˮ

3.Boğaz Köprüsü’nde 
İnceleme
Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, 
belediye teknik ekibiyle 
birlikte yapımı devam 
eden Yavuz Sultan Selim 
Köprüsü ve Kuzey Marmara 
Otoyolu şantiyesini ziyaret 
etti. Başkan Altunay, 
“Başbakanımız Ahmet 
Davutoğlu’nun açıkladığı 
gibi köprünün önümüzdeki 
yaz ayında faaliyete 
geçtiğini göreceğiz. 
Köprünün Sultangazi’ye 
15 kilometre mesafede 
olmasından dolayı ilçemiz 
merkezi bir konuma gelecek 
ve olumlu yönde pek çok 
etkisi olacaktır.” dedi.

@sultangazibeled facebook.com/sultangazibelediye



SEDA
BAŞARIYA GİDEN YOL

İnsanlar bireysel farklılık ta-
şırlar. Bu farklılıkları onların 
eğitiminde ve kariyer hazır-
lıklarında göz önünde bulun-
durmak gerekir. Sultangazi 
Belediyesi Eğitim Destek 
Akademi (SEDA); veli, öğren-
ci ve güçlü eğitim kadrosu 
işbirliği ile gençlerimizin ge-
leceğine yön veriyor. SEDA ile 
merkezi sınavlara hazırlanan 
tüm öğrencilere; bireysel an-
lama ve algılama ile yetenek 
farklılıkları dikkate alınarak 
öğretim programı hazırlandı.
SEDA’nın çatısı altında 8. Sınıf öğ-
rencileri için TEOG, 12. Sınıf öğrenci-
leri ve lise mezunlarına ise YGS-LYS 
sınavlarına ücretsiz hazırlık kursları 
veriliyor. Öte yandan SEDA’nın çatısı 
altında merkezi sınavlara hazırlanan 
tüm öğrencilere yönelik çeşitli sosyal 
etkinlikler ve kültürel faaliyetler dü-
zenleniyor.

www.sultangazi.bel.tr12



UZMAN ÖĞRETİM KADROSU
Sultangazi Eğitim Destek 
Akademisi’nde branşında uzman, 
kendini öğretmenlik mesleğine ada-
mış, çalışkan, azimli ve özverili öğ-
retim görevlileri yer alıyor. Eğitim 
kadrosu, TEOG, YGS-LYS’ye hazırla-
nan öğrencilerin en yüksek başa-
rıyı yakalamaları ve hayallerindeki 
kariyere ulaşmaları için gayret edi-
liyor. Projede yer alan tüm öğ-
retmenlerin istihdamı; 
Sultangazi Belediyesi 
tarafından hizmet 
alımıyla gerçek-
leştiriliyor. 

MODERN SINIFLAR
Sultangazi Eğitim Destek Akademisi 
faaliyetlerini Sultançiftliği, İsmetpaşa 
ve Esentepe şubelerinde sürdürü-
yor. Önümüzdeki dönem 2 şube da-
ha hizmete girecek. Böylece öğrenci 
sayısında yüzde 100 artış sağlanma-
sı amaçlanıyor. 2016-2017 eğitim dö-
neminde öğrencilerin takviye kurs 
taleplerinin büyük kısmı karşılanmış 
olacak. 

SEDA projesi kapsamındaki 
eğitimler, modern ve ferah 

binalarda, temiz ve nezih 
mekanlarda yapılıyor. 
Bu mekanlar, öğrenci-
lerin ders çalışma istek 
ve motivelerini arttı-
racak şekilde dizayn 

edildi. Sınıflarda akıllı 
tahta/sinevizyon ile des-

teklenmiş çağdaş öğretim 

imkanları, öğrencilerin dersi anlama-
larını kolaylaştıran birer unsur olarak 
planlandı. SEDA şubeleri ilçenin mer-
kezi noktalarında, öğrencilerin yürü-
me mesafelerinde yer alıyor. 

“SEDA projesinin temel 
amacı; öğrencileri 
TEOG ve üniversite giriş 
sınavlarına hazırlarken 
sosyal, kültürel, 
sanatsal ve eğitsel 
açıdan; toplumun 
önünde giden faydalı, 
ahlaklı, saygılı bireyler 
olarak yetiştirmektir.ˮ

@sultangazibeled facebook.com/sultangazibelediye



ÇALIŞMA KİTAPLARI/TESTLER

SEDA, çalışma dökümanları ve kay-
nak kitap konusunda da iddialı. Kendi 
alanlarında uzman yayın kurulumuz 
tarafından hazırlanan çalışma kitap-
ları ve testler, başarıyı yakalamak 
isteyen öğrencilere iyi bir kaynak su-
nuyor.
Öğrencilere konu anlatım kitap set-
leri, soru bankaları ve yaprak test-
leri ücretsiz olarak verilerek hedefe 
ulaşmalarında artı avantaj sağlanıyor. 
Dersler, konu anlatım testleri, kavra-
ma ve uygulama testleri ile destekle-
niyor. 

SEVİYE BELİRLEME VE 
DEĞERLENDİRME
SEDA İle başarıyı yakalamak iste-
yen tüm öğrencilere, test tekniğini 
geliştirme ve kazanımlarını gör-
me amacıyla periyodik olarak sevi-
ye belirleme sınavları yapılıyor. Bu 
sınavların istatistiksel inceleme-
si ve sonuçların analizinden çıkan 
tabloya göre sınıflar oluşturulmak-
ta ve öğrencilerin seviyelerine göre 
eğitim programı hazırlanmakta. 
Değerlendirme sınavlarında ise 
öğrencilerin ders durumla-
rı; danışman öğretmen-
ler, veliler ve öğrenciler 
tarafından ayrıntı-
lı bir şekilde de-
ğerlendiriliyor. 
Öğrencilerin ye-
terlilik durum-
larına göre özel 
çalışma grupları 
oluşturuluyor. 

ONLİNE SİSTEM
Tüm sınıflarda kullanılan “Akıllı 
Tahta”ya entegre edilen yoklama sis-
temi sayesinde öğrencilerin takip 
edebilecekleri şekilde alınan yoklama 
sonuçları, gün sonu derse girmeyen 
öğrencilerin velilerine mesajla ileti-
liyor. Bu entegre sistem sayesinde, 
öğrenciler ve veliler, deneme sınavla-
rının sonuçlarını da internet üzerin-
den görebiliyor. 

SEDA Projesi’nde pek 
çok genç insan çalışma-
lara katılarak sosyal-
leşiyor. “Birlikte genç 
olmak” için bir fırsat  
yakalıyor.

SEDA’nın çalışmaları-
na katılan öğrencilerin, 
velilerin ve öğretmen-
lerin aynı amaca hizmet 
ettiklerinin bilincinde 
olmalarına önem veril-
mekte; böylece oluşan 
birlik ile başarıya kendi-
liğinden ulaşılmaktadır.

www.sultangazi.bel.tr14



GELİŞİM VE KARİYER SEMİNERLERİ
Periyodik aralıklarla düzenlenen, ge-
lişim ve kariyer seminerlerinde aka-
demisyenler ve konusunda uzman 
kişiler tarafından çeşitli konularda 
veliler ve öğrencilere eğitimler verili-
yor. Bunlardan bazıları şunlar:

• Kariyer planlaması,
• Sosyal beceri grubu çalışmaları,
• Verimli ders çalışma yöntemleri,
• Sınav kaygısı ile baş etme,
• Paylaşım grupları,
• Etkileşim grupları vb.

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
Merkezi sınavlara hazırlanan ve 
Sultangazi’de eğitim gören tüm öğ-
rencilere yönelik çeşitli sosyal 
etkinlikler ve kültürel faaliyetler dü-
zenleniyor. 
• Yurtiçi ve yurtdışı kültürel geziler
• Sultangazi İzci Kampı
• Gençlik Kampı
• Okullararası spor turnuvaları
• Yüzme kursları ve su oyunları
• Buz paten pisti ve kursları
• Karne Şenliği
• Gençlik Şenliği

@sultangazibeled facebook.com/sultangazibelediye



Sultangazi Belediyesi, 3 Aralık 
Dünya Engelliler Günü dolayı-
sıyla bir dizi etkinlik düzenle-

di. Etkinlikler kapsamında ilçedeki 
engellilerin ihtiyaçlarını karşılayacak 
ve sosyal hayatlarına yönelik bir-
çok projeyi yürütecek olan Engelliler 
Koordinasyon Merkezi hizmete açıl-
dı. Esentepe Mahallesi’nde düzen-
lenen açılış törenine Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
AK Parti İlçe Başkanı Suzan Dağlar 
Civan, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
İbrahim Demir, İlçe Müftüsü Yusuf 
Sarıkaya, okullardaki özel eğitim sını-
fı öğrencileri ile engelliler ve aileleri 
katıldı.

Sultangazi Belediyesi, 
3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü’nde Engelliler 
Koordinasyon Merkezi’ni 
yeni yerinde hizmete açtı. 
Esentepe Mahallesi’nde 
düzenlenen açılışta konuşan 
Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay, engellilerin 
hayatlarını kolaylaştırmak 
için ilçedeki her yeri 
engellilere uyumlu hale 
getirmeye yönelik çalışmaları 
sürdürdüklerini söyledi. 

Engelliler 
Koordinasyon 
Merkezi Açıldı
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“2005 yılında çıkarılan 
yasayla birlikte, ilçedeki 
her yerin engellilere 
uyumlu hale getirilmesi 
için çalışıyoruz”

“ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL 
PROJELERi HAYATA GEÇİRDİK”
Sultangazi Engelliler Koordinasyon 
Merkezi’nin açılış töreninde konu-
şan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay, anlamlı bir günde engel-
liler için bir hizmet merkezini aç-
maktan onur duyduklarını söyledi. 
Engellilerin hayatlarını kolaylaştıra-
cak projeler ürettiklerini kaydeden 
Başkan Altunay; “2005 yılında çıkarı-
lan yasayla birlikte ilçedeki her yerin 
engellilere uyumlu hale getirilmesi 
için çalışıyoruz” dedi. Mahalle Hizmet 
tesisleri ve diğer sosyal tesislerin en-
gellilerin rahatça faydalanabilece-
ği şekilde düzenlendiğini ifade eden 
Başkan Altunay, engelli rampalarını 
önleyecek şekilde park ve kaldırım iş-
galleri yapmamaları konusunda ilçe 
halkının daha duyarlı olmasını istedi.

ENGELLİ AKÜLÜ ARAÇLARI İÇİN 
ŞARJ İSTASYONLARI 
Engellilerin akülü araçları için şarj is-
tasyonları kurduklarını ifade eden 
Başkan Altunay, şunları söyledi:“En-

gellilerimizin araçlarını iki saat gibi 
kısa bir sürede istasyonlarımızda şarj 
etmeleri mümkün hale geldi. Artık 
eve dönmeden araçlarını şarj ede-
rek yollarına devam edebiliyorlar. 
Engellilerimizin tekerlekli sandalye 
taleplerini hiçbir zaman geri çevirme-
dik. İlçedeki engellilerimizin ulaşım 

ihtiyaçlarını karşılamak için iki araç-
la hizmet veriyoruz. Hükümetimizin 
sağladığı evde bakım hizmeti ve en-
gelli maaşıyla da engellilerimizin yü-
zü gülüyor. Engellilerimiz bizim kadar 
isyankar değil; onlara sevgi, saygı ve 
hoşgörümüzü eksik etmeyelim” .
Programda protokol üyeleri engelliler 
ile birlikte açılış kurdelesini keserek, 
merkezde incelemelerde bulundu.

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ
Sultangazi Nikah Salonları’nda dü-
zenlenen öğle yemeğinde, Başkan 
Altunay, engellilerle biraraya gelir-
ken, özel eğitim sınıfları öğrencile-
ri de burada çeşitli gösteriler sundu. 
Gösterilerin ardından ihtiyaç sahibi 
engellilere tekerlekli sandalyeler da-
ğıtıldı. “Dünya Engelliler Günü” etkin-
likleri kapsamında ayrıca engelliler 
için kukla gösterisi de sahnelendi.

@sultangazibeled facebook.com/sultangazibelediye



Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Teşkilatı (UNESCO), vefatı-
nın 850. yıldönümünde 2016 yı-

lını "Hoca Ahmed Yesevi yılı" ilan etti. 
Bu kapsamda Sultangazi Belediyesi, 
UNESCO Türkiye Temsilciliği ile Ahmet 
Yesevi Üniversitesi işbirliğinde “Hoca 
Ahmed Yesevi 850. Ölüm Yıldönümü 
Anma Programı”düzenledi.
Esentepe Mahallesi’nde bulunan Hoca 
Ahmed Yesevi Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen programa Başbakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, 
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 
Başkan Vekili Büyükelçi Gürcan 
Türkoğlu, İlçe Kaymakamı Ali Uslanmaz, 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay,  Ahmet Yesevi Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa 
Yıldız, İlçe Müftüsü Yusuf Sarıkaya ile 
sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve 
çok sayıda davetli katıldı.

Sultangazi Belediyesi, vefatının 850’nci yıldönümünde 
mutasavvıf, şair ve düşünce insanı Hoca Ahmed Yesevi için anma 
programı düzenledi. Sultangazi Belediyesi, UNESCO Türkiye 
Temsilciliği ile Ahmet Yesevi Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 
anma programına Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan 
Kurtulmuş katıldı. 

Horasan’dan Anadolu’ya Sevgi Yansıması

HOCA AHMED YESEVİ
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HOCA AHMED YESEVİ SERGİSİ
Program öncesinde, protokol üyele-
ri Hoca Ahmed Yesevi’nin sözlerinden 
oluşan sergiyi gezdi. Program, Kur’аn-ı 
Kеrim tilаvеti ile başladı. Programda 
ayrıca  XII. yüzyılda yaşayan İslam ali-
mi, mutasavvıf ve şair Hoca Ahmed 
Yesevi’nin  hayatının anlatıldığı belge-
sel gösterimi sunuldu.

“İNSANLIĞI SEVGİ DOLU  
BİR GÖNÜLE ÇAĞIRDI”
Programda konuşan Belediye Başkanı 
Cahit Altunay,  “Şu anda programın 
yapıldığı yer ve bulunduğu cadde-
nin adı Hoca Ahmed Yesevi’dir. Hoca 
Ahmed Yesevi'yi anmak ve anlamak 
için buradayız. O büyük İslam aliminin 
adını Sultangazimizde yaşatmaktan 
gurur duyuyoruz” dedi.
Hoca Ahmed Yesevi’nin tarihdeki  
önemine dikkat çeken Başkan Altunay, 
şunları söyledi:

“Ahmed Yesevi'nin Türk tarihindeki 
önemi sadece yazmış olduğu manzu-
melerden ileri gelmemektedir. Onun 
asıl önemi, İslamiyet’in Türkler ara-
sında yayılmaya başladığı dönem-
lerde ilk defa bir tasavvuf cereyanını 
vücuda getirerek, insanlar üzerin-
de asırlarca hüküm sürmüş olmasın-
dan ileri gelmektedir. Ahmed Yesevi, 
akıl ve bilimin öncülüğünde hakikate, 
gerçeğe ve ebedi değerlere ulaşılaca-
ğını savunur. O tüm insanlığı; huzura 
götüren imana, sevgi dolu bir gönüle 
çağırır.”

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan 
Vekili Büyükelçi Gürcan Türkoğlu ile 
Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız da 
birer konuşma yaparak, Hoca Ahmed 
Yesevi’nin tarihteki önemine değindi.

“İRFAN MEKTEBİNİN İLK YAPI 
TAŞLARINDANDIR”
Programda konuşan Başbakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, 
anma toplantısını düzenleyen 
Sultangazi Belediyesi, UNESCO 
Türkiye Temsilciliği ve Ahmet Yesevi 
Üniversitesi’ne teşekkür etti.
Ahmed Yesevi’yi anlamanın son de-
rece önemli olduğunu söyleyen 
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş; 
“Ahmed Yesevi'nin 21. yüzyıl dünyasın-
da, bugün yaşadığımız bu şartlar içe-
risinde çok daha iyi anlaşılması, onun 
temsil ettiği ekolün, onun temsil ettiği 
zihniyetin çok daha iyi anlaşılması zo-
runludur” dedi.
Hoca Ahmed Yesevi’nin irfan mekte-
binin bir halkası olduğunu belirten 
Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Hoca Ahmed Yesevi dünyanın dört 
bir tarafına yayılan irfan mektebinin 
ilk yapıtaşlarından biridir. Osmanlı ir-
fan mektebinin oluştuğu ruha sahiptir. 
İrfan mektebinin halkalarıyla insanlık 
yeniden inşa edildi. İrfan mektebin-
de öğretilenler zamanın mektebinde 
öğretilmiyor. İrfan; insanın kendisini, 
yaratılanları ve kainatı tanıması sana-
tıdır. Bir durum değil, bir eylemdir. Bu 
eylem olduğu için dergahlar, vakıflar, 
ahilik müessesesi kuruldu. İnsanlara 
yardım edecek sosyal müesseseler 
kuruldu. Bütün bunlar Anadolu’da dil 
ile eşanlamlı olarak kullanılan gönü-
lün kurulması sonucudur.”

HORASAN’DAN ANADOLU’YA  
SEVGİ YANSIMALARI
Protokol konuşmalarının ardından 
Piyanist Tuluyhan Uğurlu konser ver-
di. Uğurlu, “Horasan’dan Anadolu’ya 
Sevgi Yansımaları: Anadolu Erenleri” 
adıyla  Hoca Ahmed Yesevi’ye özel  
bestesini sundu. Programda ay-
rıca tüm davetlilere Hoca Ahmed 
Yesevi’nin hayatının ve şiirlerinin yer 
aldığı kitap hediye edildi.

Tuluyhan Uğurlu

Gürcan Türkoğlu 
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili Büyükelçi

Prof. Dr. Musa Yıldız 
Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı 
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Atatürk Bulvarı üzerinde 
Sultangazi Belediyesi’nin ço-
cuklar için yaptırdığı “Kaykay 

ve Paten Parkı”nda Ressam Sadık 
İşbilen’in çalışmalarını inceliyoruz. 
Parkta, kuyruğundan yakalayabile-
ceğiniz kocaman kelebekler de var. 
Gençlerin kısa zamanda ilgisini çeken 
parkta çekilen fotoğraflar sosyal med-
yada en çok beğeni toplayacaklar ara-
sında yer alacağa benziyor. 
Esas ismi "3D street painting" olan 
sanatın, 16. yüzyılda İspanyol bir res-
samın tuval üzerinde denemeler 
yapmasıyla başladığı biliniyor. 2001 
yılından sonra gelişmeye başlayan sa-
nat, İngiltereli Julien Beaver, Amerikalı 

Kurt Wenner ve Almanyalı Edgar 
Müeller gibi isimlerin çalışmalarıyla 
tanınmaya başlıyor.
11 yıldır uğraştığı 3D street painting 
dalını resim sanatının kuralların-
dan yola çıkarak öğrendiğini söyleyen 
Sadık İşbilen, Türkiye’de sanatın ta-
nınması için yoğun çabalar harcadığı-
nı ekliyor: 
“Kendisinden öğrenebileceğim bir us-
tam olmadı. Tamamıyla kendi çaba-
larımla resmin kurallarından yola 
çıkarak öğrendim. Önce belediyelere 
kendimizi anlatmak için oldukça efor 
harcıyordum. Sanat tanındıkça artık 
onlar bizi çağırıyorlar.” 

Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay’ın 
gençlere sözüydü; “Kaykay 
ve Paten Parkı.” Günün her 
saatinde gençler paten ve 
kaykaylarıyla Atatürk Bulvarı 
üzerindeki Kaykay ve Paten 
Parkı’nda gönüllerince 
eğlenirken, bütün coşkusuyla 
akıp duran bir şelale sizi 
karşılıyor. Eğer dikkatli 
olmazsanız su sizi de alıp 
götürecek. Ressam Sadık 
İşbilen’in hünerli ellerinden 
çıkan 3D sokak resimleri, işte 
size bu heyecanı yaşatıyor.

www.sultangazi.bel.tr20



Sanatın inceliklerini anlatan İşbilen, 
resmin bakan kişiyle hayat bulduğuna 
dikkat çekiyor: 
“Resimde üç çizgi var. Bu üçünden iki-
sini kullanıyorum. Bunlar; yatay ve 
perspektif dediğimiz çizgiler. Bir de 
dikey çizgi var geriye kalan. Dikey çiz-
gi de bakan kişi oluyor. Bakan kişinin 
gözüyle resim tam anlamıyla ha-
yat buluyor. Bakan kişi kurala uyarak 
doğru açıdan baktığında resmin içine 
kendini dahil ediyor.” 
"Doğru açı" sözüyle, resimlerin bir 
kenarında bakan kişilerin fotoğrafı 
çekmeleri gereken bölümü kastedi-
yor İşbilen. Fotoğraf makinasının da 
resmin üç boyutlu bir özellik 
taşımasında önemli bir etken 
olduğunu da ekliyor: 
“Bu resimlerin en önemli 
özelliği optik illüzyon olma-
ları. Yani resimlerin kame-
ranın gözüne ihtiyacı var üç 
boyutlu olabilmeleri için. 
Fotoğraf makinası nesne-
leri sıkıştırıyor. Uzaktakileri 
küçük yakındakileri büyük 
gösteriyor. Biz de bu ne-

denle uzaktakileri 
küçük yakındakileri 
büyük yapıyoruz.” 
Resme tutku-
su Leonardo Da 
Vinci’nin yaptı-
ğı “Son Akşam 
Yemeği” eserini ta-
nımasıyla başlıyor 
Sadık İşbilen’in. 7 
yaşındayken gördü-
ğü resmin etkisinde 
kalan İşbilen, öğretmeninden eserin 
sahibinin adını öğrenince sevindiğini 
söylüyor gülerek: 
“Demek ki bu resmi bir insan yap-
mış. Yani ben de yapabilirim dedim. 

Resimle tanış-

mam böyle oldu. 
Birçok meslek-
te çalıştım ancak 
resimde aldığım 
hazzı hiçbirinde 
alamadım.” 
Şehirlerin es-
tetiğine renkli-
lik katan sanatın 
yaygınlaşması 
gerektiğini kay-
deden İşbilen, 

sanatın birleştirici gücünün olduğunu 
vurguluyor: 
“Şehirlerde binalar, alışveriş merkezle-
ri ve yolların arasında insanların ruh-
larını dinlendirecek sanatın olması 
önemlidir. Sanat, insanları bütünleyen 
bir olgudur. Sanatla büyüyen çocukla-
rın ufukları daha geniş olur. Bu neden-
le sanatın her dalının desteklenmesi 
gerekiyor.” 
Kaykay ve paten pistinde oynayan ço-
cukların mutlu yüzlerinden, sanatın 
sevgiyle kucaklaşmasını da fotoğraf-
larken Ressam İşbilen’in Da Vinci’nin 
şifrelerini çözdüğünü anlıyoruz.

“Sanat, insanları bü-
tünleyen bir olgudur. 
Sanatla büyüyen çocuk-
ların ufukları daha geniş 
olur. Bu nedenle sanatın 
her dalının desteklen-
mesi gerekiyor.” ˮ
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Sultangazi Belediyesi 
tarafından düzenlenen 
etkinliklerde, ilçedeki 
öğrenciler, “Sultangazi 
Şehir Ormanları Manej 
Alanı”nda ata binip; 
doğanın tadını çıkarıyor.

Öğrencilere
Dörtnala
Eğlence
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Sultangazi Belediyesi’nin haya-
ta geçirdiği Sultangazi Şehir 
Ormanları’nda yer alan at bin-

me (manej) alanı çocukların ilgi odağı 
oldu. Sultangazi Belediyesi tarafın-
dan düzenlenen etkinliklerde ilçedeki 
öğrenciler manej alanında ata binme 
deneyimi yaşıyor. Atın üzerinde tur 
atma imkanı yakalayan öğrenciler, ke-
yifli zaman geçiriyor.
Sultangazi Şehir Ormanları'nın temiz 
havasında ilk kez ata binen öğren-
ciler, atlar hakkında eğitmenlerden 
bilgiler alıyor. Hayvan sevgisini daha 
yakından yaşayan öğrenciler, yakınla-
rına anlatacak farklı bir deneyim ya-
şamanın mutluluğunu yaşıyor.

“ÇOCUKLARIMIZA HAYVAN  
SEVGİSİ AŞILIYORUZ”
Hayvan sevgisinin çocuk gelişimin-
de temel rol oynadığına dikkat çe-
ken Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay; “Uzmanlar, hayvanla kuru-
lan bağın, çocuğun psikolojik ve sos-
yal gelişimi üzerinde olumlu etkileri 
olduğunu belirtiyorlar. Sultangazi 
Belediyesi olarak çocuklarımıza bu tür 
organizasyonlarla hayvan sevgisini 
aşılamayı amaçlıyoruz” dedi.

Başkan Altunay; içerisinde manej ve 
piknik alanları, seyir terasları, amfi ti-
yatrolar, tematik parklar ve yürüyüş 
parkurları gibi birçok sosyal donatı 
alanlarının yer aldığı Sultangazi Şehir 
Ormanları’nın tüm İstanbullar'ın ilgi 
odağı olduğunu da belirtti.

“Hayvan sevgisini daha 
yakından yaşayan 
öğrenciler, yakınlarına 
anlatacak farklı bir 
deneyim yaşamanın 
mutluluğunu yaşıyor.”

facebook.com/sultangazibelediye@sultangazibeled



Sultangazi Belediyesi, Trafik Eğitim 
Parkı’nda öğrencilere uygulamalı 
eğitimler vermeyi sürdürüyor. Trafik 
kurallarının teorik ve uygulamalı 
olarak öğretildiği eğitim parkında, 
öğrenciler eğlenerek öğrenmenin 
keyfini yaşıyor.

Öğrencilere Uygulamalı
Trafik Eğitimleri
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Sultangazi Belediyesi tarafından 
hayata geçirilen Trafik Eğitim 
Parkı öğrencilerin ilgi odağı ol-

mayı sürdürüyor. İlçede eğitim gören 
öğrenciler, her hafta Pazartesi günleri 
gruplar halinde Trafik Eğitim Parkı’nda 
uygulamalı eğitimler alıyor.
Sunum ve slaytlar eşliğinde yapılan 
eğitimlerde, öğrencilere trafik kuralları 
öğretiliyor. Öğrencilere emniyet keme-
rinin öneminden, trafik levhalarının ne 
anlama geldiğine varıncaya kadar bir-
çok konuda bilgi veriliyor.

Eğitimin sonunda ise okul öğretmen-
lerinin ve trafik polislerinin eşliğinde 
öğrenciler, akülü araçlara binerek tra-
fik kurallarına uygun bir şekilde araç 
kullanıyorlar. Trafiğin içinde olduklarını 
hissettiren eğitimlerden oldukça keyif 
alan öğrenciler, trafikte daha güvenli 
ve bilinçli hareket etmeyi öğrenmenin 
de mutluluğunu yaşıyor. Öğrencilere 
ayrıca trafik konusunda bilgilendirici 
broşürlerde dağıtılıyor.

Uygulamalı 
Trafik Eğitim Parkı
Sultangazi Belediyesi trafik 
kurallarına duyarlı nesiller 
yetiştirilmesi amacıyla 
Uygulamalı Trafik Eğitim 
Parkı’nı 2010 yılında hizmete 
açtı. Habibler Mahallesinde 5 
bin m2 alan üzerine kurulan 
Eğitim Parkı; yatay-düşey 
trafik işaretleri, sinyalizasyon 
sistemleri, bisiklet yolları, 
yaya geçitleri, hemzemin geçit, 
yaya kaldırımları, eğitim pisti 
ve eğitim laboratuvarından 
oluşuyor.

DUR
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Buz 
Pateni
Keyfi

Sultangazi Belediyesi, kış sporlarına 
ilgiyi arttırmak amacıyla buz pateni 
pistini hizmete açtı. Atatürk Bulvarı 
üzerinde açılan buz pistinden 
faydalanmak isteyen Sultangazililer' in 
10 plastik kapak veya 5 atık pil 
getirmesi yeterli oluyor. Hokey maçı 
gösterisinin yer aldığı açılış töreninde 
konuşan Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay; “7 yaşın üzerindeki 
herkesin bu sporu hobi olarak 
yapmalarını istiyoruz” dedi.

Su
lta

ng
az

i’d
e
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Sultangazi Belediyesi, kış sporla-
rına olan ilgiyi arttırmak ama-
cıyla buz pistini hizmete açtı. 

Atatürk Bulvarı üzerinde düzenlenen 
açılış törenine Sultangazi Kaymakamı 
Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay ile çok sayıda 
vatandaş ve öğrenciler katıldı. 
Pistin açılış töreninde konuşan 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay, sporun önemine dikkat çek-
ti. Sultangazili gençlerin buz pistin-
de profesyonel olmalarını istediklerini 
belirten Başkan Altunay, “Buz pisti ço-
cukların vücut dengesini sağlarken; 
ayak kaslarını güçlendiriyor. Pistte 

kaymak konsantrasyon gerektirdiğin-
den, dikkat dağınıklığını da önlüyor. 
Şimdi duvarlara tutunarak kayan ço-
cuklarımızın üç ayın sonunda hokey 
maçı oynayacak düzeye gelecekleri-
ni aileleriyle birlikte göreceğiz. 7 ya-
şın üzerindeki herkesin bu sporu hobi 
olarak yapmalarını istiyoruz” dedi.

“GENÇLERİMİZİN ETKİNLİKLERE 
KATILMASINI İSTİYORUZ”
Önümüzdeki yıl buz pistini daha bü-
yük yapacaklarını ifade eden Başkan 
Altunay, şunları söyledi:
“Buz pateni pistinden faydalan-
mak isteyenler, 10 plastik kapak veya 
5 atık pil getire-
rek kayıt yaptıra-
bilecek. Geçtiğimiz 
yıllarda 10 bin 
Sultangazilinin 
faydalandığı pis-
ti, sabah 10’dan 
akşam 10’a ka-
dar açık tutacağız. 
Sultangazililerin 
yazın da kışın da 
çeşitli kültürel ve 
spor etkinliklerine katılmasını istiyo-
ruz. Yaz aylarında Mimar Sinan Şehir 
Ormanı’nda İzci Kampı, Kültür Gezileri, 

Enes Gençlik Kampı, yüzme kursu ve 
daha birçok etkinlikle gençlerimizin 
aktivitelere katılımını sağlıyoruz.”  
Açılış töreninde İstanbul Üniversitesi 
ile Boğaziçi Üniversitesi Hokey Kulübü 
gösteri maçı sundu. Maçın  ardından 
Sultangazili öğrenciler, buz pistinde 
kaymanın keyfini yaşadı.

BUZ PİSTİ
800 metrekare çadır alanı içinde 450 
metrekare alanda kurulan buz pis-
tinde ayrıca 25 metre uzunluğunda 
kayma rampası da bulunuyor. 4 uz-
man eğiticinin görevli olduğu kayma 
rampasında kayak botu ile kayılabi-

liyor.  Haftanın 7 
günü saat 10:00 
ile 22:00 arasın-
da hizmet ve-
ren buz pistinde 
paten yapmak 
isteyenlerin pa-
tenleri Sultangazi 
Belediyesi ta-
rafından kar-
şılanırken,  
eldivenleriyle 

gelmeleri isteniyor. Pist, 19 Nisan Salı 
gününe kadar Sultangazililer için hiz-
met verecek. 

“Buz pisti çocukların vü-
cut dengesini sağlarken; 
ayak kaslarını güçlen-
diriyor. Pistte kaymak 
konsantrasyon gerek-
tirdiğinden dikkat dağı-
nıklığını da önlüyor.ˮ
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Bazen Anadolu’dan bir annenin 
haykırışı… Bazen bir nehrin 

coşkunca akışı.. Bazen de bir 
duanın gerçekleşmesi… Elele 

tutuşuyorlar ve müziğin ritmiyle 
sizi Anadolu’ya taşıyorlar. 

Metropolün soğuk duvarlarını 
aşıp Anadolu’nun bağrına 

uzanan halk oyunlarının 
ritmi 75. Yıl Ortaokulu’ndan 

Sultangazi’ye yayılıyor. Oradan 
ise tüm Türkiye bu ritme kulak 

kabartıyor. Halk oyunları 
dalında Türkiye genelinde 

bir çok ödül kazanan 75. Yıl 
Ortaokulu’na konuk olduk. 

Bir iki üç sek... Bir iki üç sek ... 
Provalarda çocuklar oldukça dik-
katli… 75. Yıl Ortaokulu öğrenci-

leri Beden Eğitimi Öğretmenleri Murat 
Aşan’ın verdiği her bir direktifi özenle 
yapmaya çalışıyorlar. Halk oyunlarında 
elde ettikleri başarılarla adından söz 
ettiren okuldaki çalışmaları izliyoruz. 
Öğrenciler, birinci sınıftan itiba-
ren halk oyunları kurslarına katıla-
biliyorlar. Aşan, profesyonel bir ekip 
oluşturmak için haftanın üç günü öğ-
rencileriyle bir araya geldiklerini be-
lirtiyor:
“Öğrencilerimizle birinci sınıftan seki-
zinci sınıfa kadar çalışmalarımız oluyor. 
Hafta sonları çalışmalarımız genellikle 
daha verimli olabiliyor." 

Aşan, öğrencilerin başarısındaki esas 
unsurun halk oyunlarını sevmeleri ol-
duğuna dikkat çekiyor: 
“Kurslara katılan öğrencilerimin isteye-
rek gelmelerini oldukça önemsiyorum. 
İsteyerek gelmeyenler zaten zamanla 
kendilerini belli ediyorlar. Onlara ba-
sit bir figür veriyorum ve buna davulla 
ritmini koyuyorum. Eğer ikisini bir-
leştirebiliyorsa ve fiziksel bir sıkıntı-
sı yoksa; bu yaşlarda başladığı için 
rahatlıkla istediğimiz seviyeye gelebi-
liyor. Öğrencilerin ritim kulağının ol-
ması ise çok önemli bir etken. Ritim 
kulağı ile hareketler müzikle birleşiyor. 
Öğrencimizin yürüme, koşma, sekme, 
çökme, kalkma gibi verdiğimiz hareket-
leri ritmin vurgularıyla beraber üst üs-
te koyabilmesi gerekiyor. Hareketlerin 

müzikle örtüşmesi lazım. Bazen buna 
davulun tokmağı yardımcı olur, bazen 
zurnanın bir tonu; bazen ise akordeo-
nun bir geçişi . Öğrencinin bocalama-
ması için müziği muhakkak yaşaması 
gerekiyor.”
Halk oyunlarının kaynağının Anadolu  
olduğunu ise Murat Aşan, şu sözlerle 
ifade ediyor: 
“Çocuklara ezbere bir şey öğretmek 
istemiyorum. Onlara hangi oyunu 
öğrettiysem bunun bir öyküsü var-
dır. ‘Atabarı’ örneğin Artvin barıdır. 
Mustafa Kemal Atatürk bu oyunu sev-
diği için öyle denmiştir. Adıyaman’da 
‘Galuç’ oyununda bayanların buğday 
ekimi sonrasında Allah’a yakarmala-
rı, dua etmeleri figürlere dönüşmüştür. 

Anadolu’dan Metropole 
Müziğin Ritmine Taşıyan Okul: 

75. Yıl Ortaokulu
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Çoruh Nehri'nin hızlı akması figürlerde 
vardır. Hamsinin çırpınışı Karadeniz'in 
horonunda vardır. Örneğin cevizi top-
lamışlardır; verimlidir ve etrafında oy-
namışlardır. Oyunun adı ‘Kabaceviz’ 
olmuştur. Tüm oyunlar doğal afet-
leri veya olaylarıyla neşeli, mut-
lu veya hüzünlü bir öyküyü barındırır. 
Öğrencilerimiz de bunları bilerek hare-
ket ederse yöreyi yaşamış olur; özüm-
ser; yörenin kültürünü diğer kuşaklara 
aktarmış olur.”
Yarışmalarda öğrencilerin halk oyun-
larında yaşananları yüzlerinde de yan-
sıtmaları gerektiğine işaret eden Aşan, 
öğrencilerin mimikleri ile de puanla-
maya tabi tutulduğuna vurgu yapıyor:
“Çocuk sahnede yaşananları yan-
sıtabiliyor mu buna da bakılıyor. 

Yarışmalarda çocu-
ğun mimikleri 8 pua-
na kadar kırılabiliyor. 
Mutlu bir yüz ifade-
si olması gereken 
yerlerde bunun mu-
hakkak verilmesi ge-
rekiyor.” 
Aşan, öğrencilerin 
derslerinde de başarılı olması gerekti-
ği belirtiyor: 
“Kurslara katılmak, öğrencinin ha-
yatını plan ve programa sokuyor. 
Öğrencilerimiz iki saat halk oyunları 
kursum var deyip öncesinde veya son-
rasında ödevini yapıyor. Türkiye birin-
ciliği alan 32 kişilik ekibimizden 18 kişi 
mezun olur olmaz üniversiteyi kazandı. 
Geçen yıl Türkiye ikincisi olan ekibimiz 

içinde hem fen 
lisesi hem de 
Anadolu lisesi 
kazanan çocuk-
lar oldu. Bizim 
için başarı çok 
yönlü olmalı.” 
Aşan son soz 
olarak ise İl bi-

rincilikleri, Marmara bölge birincilikleri 
ile Türkiye birinciliği aldıkları ekipleri-
ni destekleyen kurumlara da ayrıca te-
şekkür ediyor: 
“Halk oyunlarında kostüm ve müzik 
maliyetli bir unsur oluyor. Bir okulun 
bunları karşılaması zordur. Bu nedenle 
başta Sultangazi Belediyesi olmak üze-
re ilçedeki kurumlarımıza desteklerin-
dan dolayı teşekkür ediyoruz.”

“Kurslara katılmak öğ-
rencinin hayatını plan 
ve programa sokuyor. 
Öğrencilerimiz iki sa-
at halk oyunları kursum 
var deyip öncesinde ve-
ya sonrasında ödevini 
yapıyorˮ

@sultangazibeled facebook.com/sultangazibelediye



Hoca Ahmet Yesevi Kültür 
Merkezi’nde bulunan Hacı 
Bektaş-i Veli Kütüphanesi 

Sultangazililerin akınına uğruyor. 
Öğrenciler başta olmak üzere herkese 
kapısını açan kütüphaneden günde 
ortalama bin kişi faydalanıyor. 
1.300 metrekare alana sahip olan 
kütüphanede 25 bin kitap bulunu-
yor. Kütüphanede ders kitapları baş-
ta olmak üzere; toplum bilimleri, din, 
dünya klasikleri, teknoloji, dünya ta-
rihi, felsefe, psikoloji, ansiklopediler 
ve daha pek çok kategori de kitaplar 
bulunuyor. Sultangazililerin rahatça 
kitap okuyabileceği alanların oluştu-
rulduğu kütüphane, hafta içi 09.00-

20.00, hafta 
sonları 09.30 
ile 18.00 saat-
leri arasında 
hizmet veriyor. 
Kütüphanede 
ücretsiz olarak oluşturulan üyelik sis-
temiyle de vatandaşların ödünç kitap 
almaları sağlanıyor. Sistemle vatan-
daşlar bir ay sonra geri getirmek ko-
şuluyla beş kitap alabiliyor. Kitap 
okuma alışkanlıklarının arttırılması 
için kampanyaların da düzenlenece-
ği kütüphanede, okul öncesi çocukla-
rın gelişimini sağlamak amacıyla da 
masal okuma saatlerinin yapılması 
planlanıyor. 

Görme engelli vatandaşlar için de bir 
bölümün oluşturulacağı kütüphane-
de hikaye ve roman okuyan bilgi-
sayarlar ile kabartma yazılı kitaplar 
bulundurulacak. 
Kitap bağışlarının da kabul edildiği 
kütüphanede, fazla olan kitaplar ise 
köy okullarına gönderiliyor.

Hoca Ahmet Yesevi Kültür 
Merkezi’nde bulunan Hacı Bektaş-ı 

Veli Kütüphanesi kitapseverlerin 
akınına uğruyor. 1.300 metrekare 

alana sahip kütüphaneye her 
gün ortalama bin kişi gelerek 

kitaplardan yararlanıyor.  

Hacı Bektaş-ı Veli 
Kütüphanesi 
Kitap Severlerin 
Gözdesi Oldu
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Öğretmenler  
Günü
Kutlaması

Sultangazi Belediyesi, 
Öğretmenler Günü dolayısıyla 
eğitimcileri buluşturdu. 

Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz 
yaptığı konuşmada eğitim camiası-
nın, Öğretmenler Günü'nü kutladı. 
Uslanmaz, “Gençlerin eğitimine ken-
disini adamış tüm öğretmenlerimize 
sağlık, huzur ve esenlikler temenni edi-
yorum” dedi.
Programda konuşma yapan Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay da 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Kasım 1928 
yılında, “Başöğretmen” sıfatı almasıy-
la başlayan Öğretmenler Günü'nü kut-
lamaktan sevinç duyduklarını söyledi. 

Öğretmenlerin her zaman sevgi ve say-
gıyla anılması gerektiğine vurgu yapan 
Başkan Altunay, “Öğretmenlere toplu-
mun her kesiminin sevgi, saygı ve hür-
met göstermesi gerekmektedir” dedi. 
İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir 
konuşmasına öğretmenlerin günü-
nü kutlayarak başladı. Öğretmenliğin 
fedakarlık isteyen bir meslek olduğu-
na dikkat çeken Demir, “Bir medeniyeti 
oluşturma, yaşatma adına fedakar-
lık eden, gayret gösteren, topluma 
davranışlarıyla örnek olan kişiler öğ-
retmenlerimizdir. Fatih’i, Fatih Sultan 
Mehmed Han yapan Molla Gürani’dir. 
Selahaddin’i, Selahaddin Eyyubi yapan 

Nurettin Zengi’dir; bizi 
biz yapan öğretmen-
lerimizdir” dedi. 
Program so-
nunda 
protokol 
üyeleri il-
çede uzun 
müddet 
görev ya-
pan öğret-
menlere plaket 
ve çiçek takdi-
minde bulundu.

Ensar Vakfı Eyüp Şubesi tarafından 
“Biz ve Dünya” konulu seminer dü-
zenlendi. Ensar Vakfı Sultangazi 

Şubesi'nin destekleriyle Hoca Ahmet 
Yesevi Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
programda konuşan Ensar Vakfı Eyüp 
Şube Başkanı Seçkin Turan selamlama 
konuşması yaptı. Turan, “Biz ve Dünya 
konulu seminer ile dünyayı anlama ve 
anlamlandırmaya farklı bir pencereden 
bakma imkânı bulacağız” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Başdanışmanı Dr. Savaş 
Şafak Barkçin, “Biz ve Dünya” konulu 

seminer verdi. Slayt eşliğinde yaptığı 
sunumda Dr. Barkçin, hayatta üç boyut 
olduğunu ifade etti. Dr. Barkçin, “İnsan, 
zaman ve mekân olmak üzere hayatta 
üç boyut vardır. Kendimizi anlamamız; 
mekânı dünyayı ve nerde olduğumuzu 
bilmemiz ve zaman boyutunun farkın-
da olmamız gerekiyor” dedi.
“Kendimizle bir sorunumuz var ise 
dünyayı doğru anlayamayız” diyen Dr. 
Barkçin konuyla ilgili şu açıklamalarda 
bulundu:
“İnsan aslında kültürdür. Her insanın 

özellikleri onun karakterini oluştur-
duğu gibi toplumların da kültürünü 
belirler. Bu nedenle aynı coğrafyayı 
paylaşan bir Japon kültürü, Çin kül-
türünden farklıdır. Mekân coğrafya-
dır. Zaman ise tarihtir. Bu unsurları iyi 
göremez ve iyi yorumlayamazsak yeni 
bir dünya inşa edemeyiz. ‘Biz kimiz?’, 
“Bizim yerimiz neresi?” ve “Biz nereden 
geliyoruz?”  sorularını cevaplandır-
malıyız.  Bu cevapları ararken aşağılık 
kompleksini bir kenara bırakarak, ca-
hilce sözleri tekrarlayarak değil öğre-
nerek yapmalıyız.”

Ensar Vakfı’ndan
Biz ve Dünya
Semineri

@sultangazibeled facebook.com/sultangazibelediye



Milli Şairimiz
Mehmed

Akif Ersoy
Anıldı

Sultangazi Belediyesi, İstiklal 
Marşımızın yazarı ve milli şairimiz 
M. Akif Ersoy’u vefatının 79. 
yılında andı. İBB Hoca Ahmet 
Yesevi Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen programda konuşan 
Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay, milli şairin eserleri 
ve duruşuyla her zaman örnek 
alınması gerektiğini söyledi. 
Programda sanatçı Ahmet 
Yenilmez, “Safahat” adlı tiyatro 
oyununu sahneledi. 

Sultangazi Belediyesi, mil-
li şairimiz M. Akif Ersoy’u 
vefatının 79. yılında an-

dı. İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen anma prog-

ramına Sultangazi Kaymakamı Ali 
Uslanmaz, Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay, AK Parti İlçe Başkanı Suzan 
Dağlar Civan, İlçe Müftüsü Yusuf Sarıkaya, 
Sultangazi Gençlik Meclisi Başkanı Recep 
Taşkın ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş 
katıldı.
Programda konuşma yapan Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay, milli şairi-
miz Mehmet Akif’in bu topraklara kalemiy-
le, ruhuyla, yaşantısıyla iz bırakan en önemli 
şahsiyetlerden biri olduğunu söyledi.
 Milli şairin insan ve vatan sevgisiyle do-
lu olduğunu kaydeden Başkan Altunay, 
şunları söyledi: “Yokluklar içinde O, sade-
ce şair değil, Kurtuluş Savaşı'nı on kıtaya 
sığdırarak milli mücadeleyi en mükemmel 
bir şekilde dile getiren şahsiyettir. Bu ne-
denle milletin dili, sesi olan bu şahsiye-
tin hayatının bilinmesi ve her fırsatta dile 
getirilmesi yetmez, toplumun her kesimi 
tarafından örnek alınması da gerekmek-
tedir. Kurtuluş Savaşı'nı İstiklal Marşı ile 

adeta abideleştirmiş bir vatansever olan 
Mehmet Akif Ersoy’un fikirleri ve yaşama 
tarzı aynı zamanda örnek vatandaşın ta-
nımıdır.”
Sultangazi Gençlik Meclisi Başkanı Recep 
Taşkın da konuşmasında Sultangazi genç-
liğinin M. Akif’in izinden gittiğini söyledi. 
Milli Şair’in en zor anlarda dahi, “kork-
ma!” diyerek ülkenin yılgın ve yorgun in-
sanını yüreklendirdiğini ifade eden Taşkın, 
“Merhum Akif’in kişiliği; ruh dünyası, millet 
sevgisi, mücadele azmi ve bağımsızlık aşkı 
her zaman bizlere ışık tutacaktır” dedi.
Programda Sultangazi Gençlik Meclisi ta-
rafından düzenlenen M. Akif Şiirlerini 
Güzel Okuma Yarışması’nda dereceye gi-
renlere ödüller verildi. Yarışmanın birinci-
si olan M. Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip 
Lisesi öğrencisi Muhammed Ali Çınar, M. 
Akif Ersoy’dan şiir okudu.
Anma programında M. Akif Ersoy’un 
yayınladığı tüm şiirlerinin yer aldığı 
“Safahat” adlı eseri ise sanatçı Ahmet 
Yenilmez’in performansıyla tiyatro sah-
nesine taşındı. Şairin hayatından kesit-
lerin yer aldığı tiyatro oyunu izleyenlerin 
beğenisini topladı.
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Sultangazi Belediyesi, “Gel! Ne 
olursan ol yine gel!” çağrı-
sıyla dünyaya ismini duyur-

muş, hoşgörü ve ilim insanı Mevlâna 
Celaleddin Rumi’nin vefat edişinin 
742’inci yıldönümünde ‘Şeb-i Arus’ et-
kinlikleri düzenledi.
Sultangazi Nikah Salonları’nda düzen-
lenen etkinliğe Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, AK Parti İlçe 
Başkanı Suzan Dağlar Civan, İstanbul 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut 
Ak ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“Mevlâna, tüm insanlığa sevgi ve 
hoşgörü bıraktı”
Programda konuşan Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin bütün 
dünyada tanınan, sevilen ve benimse-
nen bir gönül sultanı olduğunu söyle-
di. Mevlâna’nın tüm insanlığa bıraktığı 
en büyük mirasın sevgi ve hoşgörü 
olduğunu kaydeden Başkan Altunay, 
“Mevlâna’nın tüm insanlığa seslendiği 
Anadolu, hoşgörünün en güzel örnek-
lerini vermiş topraklardır. Ortaya çıkan 
gerginliklerin temelinde hoşgörüsüz-
lük, diğerini anlamama olduğunu dü-
şünüyorum” dedi.
Mevlâna’nın kendi ölümünü düğü-
ne benzettiğini ifade eden Başkan 

Altunay, şunları söyledi:
“Ölmek üzere iken üzülen dostları-
na, ölümümün ardından ah, vah 
edip ağlanmaması gerek-
tiğini belirten Mevlâna, 
ölmeden önce de 
şunları söylemiştir: 
Ölümümüzden son-
ra mezarımızı yerde 
aramayınız! Bizim 
mezarımız arifle-
rin gönüllerindedir. 
İşte bu denli tevazu 
ve hoşgörü sahibi olan 
Mevlâna, İslam alemi için, 
ülkemiz için dünya medeniyet-
leri için çok büyük bir değerdir. Bizler 
bu değerin farkına varmalı onun hoş-
görü, aşk ve sevgi ırmağının altından 
beslenerek gelecek nesillere bunları 
anlatmalıyız.”

“Mevlâna’nın sunduğu değerleri 
korumamız gerekiyor”
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mahmut Ak, Mevlâna’nın kimliğimi-
zi belirleyen bir ışık olduğunu söy-
ledi. Mevlâna Celaleddin Rumi’nin, 
Dünya'nın gıpta ettiği bir düşünür ol-
duğunu kaydeden Ak, “Mevlâna’nın 
ışığıyla hayatımızı anlamlı hale geti-
riyoruz; geleceğimizi planlıyoruz. Bize 
ışık olan Mevlâna’nın söylemlerini ge-

lecek nesillere aktarmamız ve sundu-
ğu değerleri korumamız gerekiyor” 

dedi.
Etkinlikler kapsamında 

yazar Sinan Yağmur, 
Mevlâna’nın hayatı-
nı konu alan söyle-
şi yaptı. Mevlâna’nın 
büyük bir gönül in-
sanı olduğunu ifade 
eden Yağmur, şunla-

rı söyledi:
“6 yaşında okumaya 

başlayan Mevlâna’nın en 
önemli özelliği yürekleri iyi 

okumasıydı. Bugün insanların bakış-
larını anlayamıyormuş gibi yaşıyoruz. 
Kalpleri okuyamıyoruz, içindeki ses-
siz çığlığı anlayamıyoruz. Psikolojideki 
empati, tasavvufta halden anlamak-
tır. Okumak, gözlemlemek ve insanla-
ra gönül bağı kurmak Mevlâna’nın en 
önemli özelliğiydi.”
742. vuslat gecesinde ayrıca Yazar 
Sinan Yağmur’un “Aşkın Gözyaşları 
Tebrizli Şems” adlı tiyatro oyunu da 
Sultangazililer'le buluştu. 
 Öte yandan etkinlikler kapsamında 
yazar Sinan Yağmur, Sultangazi’de ba-
zı okullarda öğrencilerle biraraya ge-
lerek Mevlâna’nın hayatını konu alan 
söyleşi programları düzenledi.

Sultangazi Belediyesi, Mevlâna 
Celaleddin Rumi’nin 742. Vuslat 
Yıldönümü dolayısıyla “Şeb-i 
Arus” etkinliği düzenledi. Vuslat 
Gecesinde konuşan Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
Mevlâna’nın tüm insanlığa 
bıraktığı sevgi ve hoşgörü 
mirasını gönüllerde yaşatmak 
gerektiğini söyledi.

Mevlâna’nın
742. Vuslat Gecesi
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Sultangazi Belediyesi, Çanakkale 
Zaferi’nin 101. yıldönümün-
de çeşitli etkinlikler düzenledi. 

Çanakkale Zaferini anma etkinlikle-
ri “Çanakkale’den Son Mektup” isimli 
film gösterimleri ile başladı. 
Çanakkale Savaşı’nda kullanılan eş-
yalar ve savaş malzemelerinden 
oluşan  “Çanakkale Savaş Müzesi” 
Sultangazililer' in ziyaretine açıldı.
Sultangazi Belediyesi Nikah ve Düğün 
Sarayı’nda düzenlenen programa 
İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız, 
Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz, 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay,  İlçe Milli Eğitim Müdürü 
İbrahim Demir, İlçe Müftüsü Yusuf 
Sarıkaya, siyasi parti ve sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayı-
da vatandaş katıldı.
Programda konuşma yapan Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay, 

Çanakkale ruhunun çok iyi anlaşılma-
sı gerektiğini belirterek; “Çanakkale 
Zaferi; dünya literatüründe bir dönüm 
noktasının yaşandığı, güç dengele-
rinin tamamen değiştiği ve Kurtuluş 
Savaşımızın ilk meşalesinin tutuştu-
rulduğu zaferdir. Bu zaferin daha iyi 
anlaşılması için geçen yıl 100. yıl an-
ma etkinlikleri kapsamında gerçek-
leştirdiğimiz sempozyumda değerli 
akademisyenlerimizin tebliğlerini ki-
tapta derleyerek sizlere sunmanın da 
gururunu yaşıyoruz” dedi.  
Anadolu’da tüten her evin kutsi hatı-
rasında bir Çanakkale şehidinin oldu-
ğu ifade eden Başkan Altunay, şunları 
söyledi:
“Çanakkale; yokluklar içindeki bir mil-
letin, çağın en güçlü devlet ve silah-
larına topyekûn direnişinin gerçek bir 
destanıdır. Bu destanın her satırında 
insanlık onuru vardır. Bu onur, düşma-
na sadece silahlı mücadelede değil, 

Sultangazi Belediyesi, 
Çanakkale Zaferi’nin 
101. yıldönümünde bir 
dizi etkinlik düzenledi. 
“Çanakkale’den Son 
Mektup” isimli film gösterimi 
ile başlayan etkinliklerde 
Çanakkale Savaşı’nda 
kullanılan eşyalar ve savaş 
malzemelerinden oluşan 
“Çanakkale Savaş Müzesi” 
yer aldı. Etkinliklerin son 
gününde “Çanakkale Zaferi” 
konulu panel ve “Şehitleri 
Anma” programı düzenlendi. 
Panelin açılış konuşmasını 
yapan Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, 
“Bu destanın her satırında 
insanlık onuru vardır. Bu 
onur, düşmana sadece 
silahlı mücadelede değil, 
verdiği insanlık dersi 
örnekleriyle de baş eğdiren 
aziz Mehmetçiklerimize 
aittir” dedi.
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verdiği insanlık dersi örnekleriyle de 
baş eğdiren aziz Mehmetçiklerimize 
aittir. 250 bin şehidimizin ruhunun 
şad olması, bugünkü gençliğimi-
zin Çanakkale ruhuyla bezenmesiy-
le mümkündür. Övgülerin en güzeline 
layık olan Çanakkale Şehitleri asla 
unutulmayacak, milletimizin kalbinde 
ebedi yaşayacaklardır.”
Programda konuşan İstanbul 
Milletvekili Haydar Ali Yıldız, dün-
yanın dört bir yanında şehitlikleri 
olan bir millet olduğumuzu söyledi. 
Ramazanlarda Çanakkale’de yaptık-
ları iftar programlarını anlatan Yıldız, 
“Şehitlerimizin yemeği olan buğday 
çorbası, arpa ekmeği ve su ile iftarı-
mızı açıyoruz. Dünyanın dört bir ya-
nından şehit torunlarını ağırlıyoruz. 
Devleti aliye için her zaman şehit ol- maya hazır olduklarını söylüyorlar. 

Çanakkale referansımız olarak ‘Tek va-
tan, tek devlet, tek millet olarak’ daha 
güçlü bir Türkiye için çalışmayı sürdü-
receğiz” dedi.
Etkinlikler kapsamında düzen-
lenen “Çanakkale Zaferi” konu-
lu panele konuşmacı olarak Prof. 
Dr. Erhan Afyoncu, Prof. Dr. Fatih 
Andı ile Dr. Coşkun Yılmaz  katıldı. 
Akademisyenler, Çanakkale Zaferi’nin 
tarihte bıraktığı izleri anlatarak, etkin-
liği düzenleyenlere teşekkür ettiler.  

ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMI
Dört gün devam eden etkinliklerde 
“Şehitleri Anma” programında ise şe-
hit yakınları ile gaziler, yemekte bu-
luştu. Programa İstanbul Milletvekili 
Fatma Benli, Sultangazi Kaymakamı 

Ali Uslanmaz, Belediye Baskanı  Cahit 
Altunay, Muharip Gaziler Derneği 
İstanbul Şube Başkanı Ahmet 
Kendigel, Kore Savaşı Anma Vakfı 
Türkiye Temsilcisi Kwang Hee Park ile 
siyasi parti temsilcileri katıldı.
Programda söz alan Milletvekili Fatma 
Benli, şehitlik ve gaziliğin önem-
li bir değer olduğunu ifade etti. Benli, 
Çanakkale’de hayatını kaybeden bin-
lerce gencin ruhunun bizi ayakta tut-
tuğunu söyledi.
Kur'an-ı Kerim tilavetin ile de-
vam eden programda Sultangazi 
Belediyesi tarafından hazırlanan kısa 
belgesel gösterimi sunuldu.
Program sonunda gazilere ve 
Sultangazi Belediye Başkanı Altunay’a 
tesekkür  plaketi takdim edildi. 

@sultangazibeled facebook.com/sultangazibelediye



Sultangazili 
Gaziler  
Çanakkale’de
Sultangazi Belediyesi, 
Çanakkale Zaferi’nin 101. 
Yıldönümünde ilçedeki 
gaziler için Çanakkale 
Şehitliği’ne gezi düzenledi. 
Sultangazili gaziler, 
Kahramanlık destanının 
yazıldığı Çanakkale 
savaşlarının yaşandığı 
yerleri gezerek duygu dolu 
anlar yaşadı.

Sultangazi Belediyesi, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin önsözünün yazıl-
dığı ve ulusumuzun tüm dünya-

ya bağımsızlığını haykırdığı Çanakkale 
Zaferi’nin 101. yıldönümü'nde ilçede 
yaşayan gazilere Çanakkale Şehitliği’ne 
gezi düzenledi. 
Sultangazili gaziler, Çanakkale 
Şavaşları’nın yaşandığı yerleri ya-
kından görme imkanı buldu. Uzman 

rehberler eşliğinde gerçekleşen ge-
zide; Kilitbahir, Hamidiye ve Mecidiye 
Tabyaları, Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş, 
Seddülbahir, Şehitler Abidesi, Sargı 
yeri, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı ve 
Çanakkale Şehitliği ziyaret edildi.
Gezide Sultangazili gaziler ve yakınları, 
duygu dolu anlar yaşadılar. 
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Sultangazi’nin tarihi derinliği, “Uluslararası 
Mimar Sinan ve Su” konulu sempozyum ile gün 
yüzüne çıkıyor. Sempozyumda 28 akademisyen 
konuyla ilgili tebliğlerini sunacak. Ayrıca sergi, 
konser ve Mimar Sinan’ın baş yapıtları arasında 
sayılan Mağlova Su Kemeri ve Sultangazi Şehir 
Ormanları'nı anlatan tanıtım filmi gösterime 
sunulacak. 

Sultangazi, İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden 
bir tanesi. Özellikle İstanbul’un su kültüründe önem-
li bir yere sahip olan Sultangazi’nin tarihi derinliği, 

“Uluslararası Mimar Sinan ve Su” konulu sempozyum ile gün 
yüzüne çıkıyor. 
8-10 Nisan 2016 tarihleri arasında Sultangazi Belediyesi Nikah 
ve Düğün Sarayı’nda gerçekleşecek sempozyuma yerli ve ya-
bancı 25 akademisyen tebliğlerini sunacak. 

SERGİ VE BELGESEL
Sempozyumda ayrıca Mimar Sinan’ın eserleri ve su eşyalarının 
yer alacağı sergi düzenlenecek. Dünya su mimarisinin başya-
pıtlarından biri kabul edilen Mağlova Kemeri'ni ve Sultangazi 
Şehir Ormanları'nı anlatan tanıtım filmi gösterime sunulacak. 
Sempozyumun finalinde ise sevilen sanatçılar, Türk Sanat 
Müziği’nden eserlerini seslendirecek.  

facebook.com/sultangazibelediye@sultangazibeled



Dünya Kadınlar EtkinliğiGünü

Sultangazi Belediyesi, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nde 
Sultangazili kadınları bir ara-

ya getirdi. Sultangazi Belediyesi 
Nikah ve Düğün Sarayı’nda düzenle-
nen programa Sultangazi Kaymakamı 
Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay ile eşi İlknur 
Altunay, İlçe Müftüsü Yusuf Sarıkaya 
ile AK Parti Kadın Kolları Başkanı 
Nurcan Öztürkmen ile muhtarlar ve 
çok sayıda kadın davetli katıldı.
Programda konuşma yapan 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay, Dünya Kadınlar Günü’nü 
kutlayarak kadınları sadece bir gün-
de hatırlamamak gerektiğini söyledi. 

“Kadınlar; yaşamımızın her anın-
da varlıklarıyla onurlandığımız, eği-
ten, yetiştiren,  yüreklerindeki sevgi 
ve şefkati karşılıksız sunandır” diyen 
Başkan Altunay konuyla ilgili şu açık-
lamalarda bulundu:
“Kadınları sadece bir çiçek gönder-
mekle değil, sadece bir güne sığdır-
makla değil; onların mutluluğunu 
temele yayarak; o mutluluğu dünya 
üzerinde temin etmek için mücadele 
etmemiz gerekiyor. Ülkemizde şiddet 
ve acı olaylarını yaşıyoruz. Aile do-
kusunun temellerini siz kadınlar atı-
yorsunuz. Ve onun yaşaması için en 
büyük mücadeleyi sizler yürütüyorsu-
nuz. Çocukları büyütüyor ve yarınlara 
sizler hazırlıyorsunuz. Bu kadar di-
namik bu kadar önemli olan kadın-
larımıza şiddeti reva görmek insanlık 
ayıbıdır. Sevgiyle, sevgiyi büyütürsü-
nüz. Ne kadar ilgi gösterirseniz o ka-
dar ilgi görürsünüz. İnsan ilişkilerinde 
en önemli şey sevgidir. Bunu ba-
şardığımız taktirde dünya çok güzel 
olacak. Kadınlarımızı sevmeyi öğren-
diğimizde dünyayı da değiştireceğiz.”
Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz 
da kadınların gününü kutlayarak ka-
dınlarla erkeklerin bir bütün olduğu-
nu söyledi.

Programda, eğitimci yazar Saliha 
Erdim kadınlarla bir araya gelerek, 
kadınların toplumsal hayattaki yeri 
üzerine bir söyleşi sundu. Kadınların 
toplumun temel yapıtaşı olduğunu 
hatırlatan Erdim; “Çocuklarımızı ye-
tiştirirken onların ahlaki değerlerle 
yetişmesini sağlamalıyız. Sağlıklı bir 
toplum istiyorsak; çocuklarımızı sev-
meli; kadınlarımıza iltifatlar söyleme-
liyiz. Kadınlarımız kalbiyle, yüreğiyle, 
aklıyla güzeldir; cep telefonuyla, bo-
toksuyla, makyajıyla değil” dedi.
Programda ayrıca "Fasl-ı Bahar" isim-
li fasıl grubu da sevilen Türk Sanat 
Müziği şarkılarını seslendirdi.

Sultangazi Belediyesi, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü’nü 
etkinlikle kutladı. Sultangazi 
Belediyesi Nikah ve Düğün 
Sarayı’nda düzenlenen 
programda konuşan 
Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay, kadınların 
her gün hatırlanması 
gerektiğini belirterek, 
“Kadınlar; yaşamımızın 
her anında varlıklarıyla 
onurlandığımız, eğiten, 
yetiştiren,  yüreklerindeki 
sevgi ve şefkati karşılıksız 
sunandır” dedi.
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