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Toplumları ayakta tutan kültürel değerler 
ve bunların nesilden nesile aktarılmasını 
sağlayan kültürel elemanlardır. Bu kültü-
rel elemanların temeli, bugün maalesef 
pek de itibar görmeyen bir nesne olarak 
şekillenen kitap ve kültür merkezleridir. 

Kültür ve sanattan bağlarını koparan bir 
toplum, geniş anlamda gelenekle de ge-
lecekle de bağlarını yavaş yavaş koparı-
yor demektir. Her şeyin televizyon ekran-
larından veya gazetelerden hazır olarak 
önümüze gelmesini beklemek doğru de-
ğildir. Zihin dediğimiz ve hepimizde bir 
şekilde var olan düşünce yeteneğini an-
cak ve ancak kültürel etkinliklerle bağlar 
kurarak geliştireceğimiz açıktır.

Sultangazi Belediyesi olarak kültür, sa-
nat ve sporu önemsiyoruz. Bu noktadan 
hareketle birçok kültürel projeyi hayata 
geçirdik. 50. Yıl Mahallesi’nde yükselen 
‘50.Yıl Kültür Sanat ve Spor Merkezi’de 
bu projeden biriydi. 

50.Yıl Kültür Merkezi Sultangazi’nin kül-
tür, sanat ve spor hayatına zenginlik ka-
tacaktır. 

Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkin-
liklerle birçok sanat gösterisi Sultangazi-
lilerle buluşurken, tanınmış yazar, sanat-
çı ve akademisyenler de  Sultangazililerin 
misafiri olacak. 

Bu merkez yalnız kültürel etkinliklere ev 
sahipliği yapmayacak. Aynı zamanda ça-
tısı altında barındırdığı  Halk Eğitim Mer-
kezi, Kadınlar Meclisi, Gençlik Merkezi, 
Spor Kulübü yoluyla Sultangazililer’in 
sosyal hayatına da yön verecek. 

50.Yıl Kültür Merkezi 
Sultangazi’ye ‘Merhaba’ dedi...

Cahit ALTUNAY
Belediye Başkanı



Sultangazi Belediye Başkanlığı Adına
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Adil Dayıoğlu
Yavuz Padem

Fazıl Ergüt
Ebru Koç
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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
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Davutpaşa Emintaş Sanayi Sitesi 
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Tel: 0212 501 82 20
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52-53

20-21 60-61

34-35 62-63

46-47 76-77

56-57 82-83

50.Yıl Kültür Merkezi 
hizmete açıldı
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MASAL KAHRAMANLARI SULTANGAZİ’DE

Cumhuriyet Mahallesi

Masal Parkını
gördünüz mü?

Kültürler kitapla şekillenir

Fevzi DÜLGER

Okur yazar olmak ile okuyan yazan olmak çok farklı 
şeylerdir. Bir ülkede basılan ve satılan kitap miktarı, 
o ülkenin düşünceye, kültüre, sanata verdiği önemi 
gösteren temel ölçüdür. 

Edebiyatımız, siyasetimiz, sanatımız, düşüncemiz, 
yazarlarımızın binbir zahmetle ortaya koydukları 
eserlerde okuyucu beklerken, insanımızın çeşitli 
bahanelerle kitaptan uzaklaşmaya çalışması gerçekten 
de anlaşılır bir şey değildir.

Sultangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen 50. 
Yıl Kültür Merkezi anlamlı bir oluşuma ev sahipliği 
yapmaktadır. Okuma alışkanlığının kazandırılması ve 
öğrencilerimizin bilgi kaynağına kolayca ulaşması için “50 
Yıl Kültür Merkezi Kütüphanesi” sizleri beklemektedir.

Temel amacımız, Sultangazimizi sahip olduğu 
kütüphaneleriyle de isminden söz edilen bir ilçe haline 
getirmektir. 

Okuma alışkanlığının daha da yaygınlaştığı yarınlara 
ulaşmak temennisiyle hepinize saygılarımı sunuyorum.
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Sultangazi Kent Ormanı
kışın da yeşil dokusunu cömertçe sergiler

Tertemiz oksijeni içinize çekmek, yeşilin her tonuna tanıklık etmek 
isterseniz Sultangazi Kent Ormanı her mevsim misafir eder sizi. Sonbahar 
ve Kış aylarında hüzünlü renklere bürünen ağaçlar, Sultangazi Kent 
Ormanı’nda ayrı bir güzelliği üzerine giyer. Yazın yeşilin binbir tonuyla 
İstanbullular’ı karşılayan Sultangazi Kent Ormanı, kışın da yeşil 
dokusunu cömertçe sergiler. Ağaçların dallarında tatlı bir telaş başlar.. 
Yürüyüş yapmayı sevenler, Alibey Deresi’nin mavi tonlarıyla buluşmak 
için buyurun Sultangazi Kent Ormanı’na…
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Mahmutbey - Habibler
arası 15 dakikaya indi
İstanbul trafiğini rahatlatmak 
amacıyla hayata geçirilen 
Mahmutbey-Habibler Karayolu 
törenle hizmete açıldı. Yeni 
yolun hizmete girmesiyle 
birlikte ulaşımı 1.5 saat süren 
Mahmutbey ile Habibler 
arasındaki yol 15 dakikaya indi.
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Sultangazi Habibler Mahallesi’nde düzenlenen 
törene İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 
AK Parti İl Başkanı Aziz Babuşçu, İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Sultangazi Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, ilçe 
belediye başkanları ile pek çok davetli katıldı.

‘SULTANGAZİ İSTANBUL’UN YENİ 
CAZİBE MERKEZİ OLACAK’ 
Törende bir konuşma yapan Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay,  yolun hizmete 
girmesiyle birlikte Sultangazi ilçesinin trafik 
yükünün rahatladığını söyledi. Konuşmasında 

belediye çalışmaları hakkında da bilgi veren 
Başkan Altunay şunları söyledi:

“Amacımız halkımızın yaşam kalitesini modern 
kentlerdeki seviyeye kavuşturmak. Bu hedef 
doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. 
Sultangazi’ye değer katacak ve ilçemizin 
çehresini değiştirecek 15 ‘in üzerinde büyük 
projemiz var. Bu projelerden Sultangazi 
Belediye Hizmet Binası başladı. 600 yataklı 
hastanenin inşaatı ise başlamak üzere. Pazar 
alanları, Kültür Merkezi ve Huzurevi projeleri 
hayata geçtiğinde Sultangazi İstanbul’un yeni 
cazibe merkezlerinden birisi haline gelecektir.”

TOPKAPI- HABİBLER TRAMVAY 
HATTI UZATILACAK 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı  Kadir 
Topbaş ise  İETT ve halk otobüslerinin 
tamamının yenileneceğini belirterek, Topkapı- 
Habibler tramvay hattının da uzatılacağı 
müjdesini verdi.

İDO’yu sattıklarını ve gelen parayla otobüs 
aldıklarını belirten Topbaş, “Benim hedefim 
2014’e varmadan otobüslere konfor getirmek, 
kaliteli, tertemiz, klimalı, sıkıntı çekmediğiniz, 
rahatça gidebildiğiniz bir ulaşım sistemini size 
vermek. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunu her 
daim dile getiriyoruz toplantılarda ve diyoruz 
ki bu şehrin medeniyet yolcusu insanlarımız, 

ne kadar otobüsleri kullanma imkanı bulursa 
o denli rahatlıkla bu şehri kullanmayı 
başarabiliriz” diye konuştu.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, bugün 
herkesin yüzünün güldüğünü belirterek, 
“Halka hizmet etmek için bu kadar çaba sarf 
ederken bu yükün altından kalkan değerli 
belediye başkanlarımızın, siyasilerimizin, 
meclis üyelerimizin karşılaştıkları sorunlarla 
yaşadıkları ızdıraplara rağmen yüzündeki 
tebessüm hiç eksilmiyor. Hayata geçirilen 
projeler ile  Sultangazi’nin, Habibler’in, 
Gaziosmanpaşa’nın yüzü gülüyor” dedi.

Konuşmaların ardından  protokol üyeleri 
Mahmutbey-Habibler Karayolu’nun açılış 
kurdelesini birlikte kestiler.
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Altyapı Çalışmaları
hızla devam ediyor...
Sultangazi Belediyesi, altyapı 
çalışmaları tüm hızıyla devam 
ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü 
tarafından asfalt kaplama, 
bordür, parke taşı ve yağmur 
suyu kanalları döşeme çalışmaları 
aralıksız olarak sürdürülüyor. 

İlçemizi çağdaş bir kent yapma yolunda birçok 
hizmetlerle buluşturan Sultangazi Belediyesi, 
çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Park, 
temizlik, eğitim ve sağlık hizmetlerimizin yanı 
sıra ilçemizin altyapı sorunlarının çözümüne 
yönelik çalışmalarını sürdürüyor.  2009-2010 
yıllarında ilçedeki 400 sokakta 139 bin 238 ton 

asfalt kaplama çalışması yapan Sultangazi 
Belediyesi, 2011 yılında ise 150 sokağı 40 bin 
ton asfaltla kapladı. 

Yine 2009-2011 yıllarında bin 500 sokakta 
45 bin 140 ton asfalta yama çalışması yapan 
belediye ekipleri, 2011 yılında da 700 sokakta 
13 bin ton asfalt yaması yaptı.

2009-2010 yıllarında 290 sokakta 105 bin metre bordür döşendi.
 2011 yılında ise 120 sokakta, 20 bin metre bordür döşendi 

2009-2010 yıllarından 220 bin metrekare parke taşı döşendi.    
2011 yılında ise 60 bin metrekare parke taşı döşedi. 

2009-2010 yıllarında 3 bin 638 bin metre kanal döşemesi        
yaparken, 2011 yılında da çeşitli ebatlarda bin 918 metre yağmur                 
suyu kanalı döşedi. 

2009-2010 yıllarında 15 bin 551 ızgara ve 2 bin 
665 baca temizlenirken, 2011 yılında da bin 500 ızgara ve 500 
baca temizlenerek ilçenin kışa hazırlanması sağlandı.

Mahalle ve sokaklarda yapılan diğer çalışmalar ise şöyle:

Bordür çalışmaları

Parke taşı                

Yağmur suyu kanalları 

Izgara ve baca temizleme 
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Sultangazi Belediyesi hayata 
geçirdiği projelerini, “50.Yıl 
Kültür Sanat, Eğitim ve Spor 
Merkezi” ile taçlandırdı. 50. 
Yıl Mahallesi’nde 5 bin 500 
metrekare alana inşa edilen 
Kültür Merkezi,  gençlere 
yönelik çalışmalarıyla ev 
ve okul arasında köprü 
olurken; Sultangazi’de 
kültür,  sanat, eğitim ve 
sporun da yeni adresi oldu.

50.Yıl Kültür Merkezi 
hizmete açıldı



18 1950. Yıl Mahallesinde yükselen “50.Yıl Kültür 
Sanat, Eğitim ve Spor Merkezi” Sultangazi’ye  
ve İstanbul’a merhaba dedi. 

50.Yıl Kültür Sanat, Eğitim ve Spor Merkezi’nin 
açılış törenine Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Hayatı Yazıcı, AK Parti İstanbul Milletvekilleri 
Türkan Dağoğlu ve Hüseyin Bürge, İstanbul 
Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Sultangazi 
Kaymakamı Yusuf Ziya  Çelikkaya, Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay, AK Parti İlçe 
Başkanı Murat Atım, Yönetmen Ülkü Erakalın, 
Perihan Savaş, tiyatrocu Metin Karaman ile 
çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Başkan Altunay, Sultangazi 
Belediyesi olarak kültür, sanat ve spora 
önem verdiklerine vurgu yaptı. Bu noktadan 
hareketle birçok kültürel projeyi hayata 
geçirdiklerini ifade eden Başkan Altunay, “50. 
Yıl Mahallesi’nde yükselen Kültür Merkezi 
bu çalışmaları taçlandırdı. Bu merkez 
Sultangazi’nin kültür, sanat ve spor hayatına 
zenginlik katacaktır” dedi.

Sultangazi Belediyesi’nin diğer yatırımları 
hakkında da bilgi veren Başkan Altunay, Gazi 

Mahallesi’nde Huzur Evi ve Esentepe Mahallesi 
Kültür Merkezi’nin yakın bir zamanda 
temellerinin atılacağını söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı ise 
yaptığı konuşmada  eğitime yönelik yatırımların 
önemine dikkat çekti.

“Milletleri var eden kültür ve sanattır” diyen 
Bakan Yazıcı, “Türk milletinin tarihi ve kültürel 
derinliği paha biçilemez. Bu değerleri gençlerle 
geleceğe aktarmak için kültür ve sosyal 
tesislerin hayata geçirilmesi gerekir” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından 50.Yıl 
Kültür Sanat, Eğitim ve Spor Merkezi’nin 
açılış kurdelesini Bakan Yazıcı, milletvekilleri 
Dağoğlu ve Bürge, Sultangazi Kaymakamı 
Çelikkaya, Sultangazi Belediye Başkanı Altunay 
ile AK Parti İlçe Başkanı Murat Atım birlikte 
kestiler.

Kültür Merkezi’ni gezen protokol üyeleri, 
Konferans Salonu’nda Sultangazi 
Belediyesi’nin kültür, sanat ve spor alanlarında 
yaptığı çalışmaları anlatan sinevizyon 
gösterisini izledi.

FAALİYETLER
• Meslek Edindirme Kursları
• Etüt Sınıfları
• Kadınlar Meclisi
• Gençlik Meclisi
• Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü

BÖLÜMLER
• Konferans Salonu
• Spor Salonu
• Sergi salonu
• Kütüphane
• Çalışma Ofisleri
• Kafeterya
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Sultangazi’yi modern ve örnek  bir 
ilçe haline getirmek için birçok projeyi 
hayata geçiren Sultangazi Belediyesi, 
‘Belediye Hizmet Binası ve Nikah 
Salonları Projesi’nin startını verdi. 

Uğur Mumcu Mahallesi’nde yükselecek 
kompleksin toplam inşaat alanı 75 bin 
865 metrekare. Komplekste belediye 
hizmet birimlerinin yanısıra, nikah 
salonları, zemin altı otoparklar yer 
alacak. 

Belediye Hizmet Binası : 17.432 m2

Nikah Salonu Binası : 8.016 m2

Zemin Otoparklar : 50.414 m2

Toplam İnşaat Alanı : 74.865 m2

Yapımına

Belediye Hizmet Binası 
ve Nikah Salonları
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Sultangazi Yedi Yıldızlı 
Pazar Alanlarına Kavuşuyor

Toplam 
İnşaat Alanı:
10.378 m2

Toplam 
İnşaat Alanı:
11.260 m2

Sultangazi’yi güçlü dönüşüm dinamikleriyle buluşturarak, modern ve 
yaşanabilir ilçeye dönüştürmek için yola çıkan Sultangazi Belediyesi; 
modern yaşamın gereklerine yönelik yatırımlarına aralıksız devam ediyor.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’ın daha önce müjdesini verdiği 
7 yıldızlı çok amaçlı pazar projeleri Sultançiftliği ve İsmetpaşa mahallerinde 
başladı.

Yapımına

Haftanın belirli günlerinde pazar alanı olarak hizmet verecek tesisler diğer 
zamanlarda ise şu amaçlarla kullanılacak:
•	 Sabit	pazar	yerleri	
•	 Bilgi	evi
•	 Aile	Sağlığı	Merkezi

•	 Kurban	satış	ve	kesim	merkezi	
•	 Afet	yönetim	ve	destek	

merkezi	

•	 Gezi,	park	ve	spor	alanları	
•	 Otopark

Yapımına
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İstanbul’un İstanbul’un 

Taksim-Yenikapı arasındaki metro çalışması ve Marmaray 
projesinde devam eden kazılarda, İstanbul’un saklı tarihi 
ortaya çıktı. Yenikapı, Sultanahmet, Sirkeci ve Üsküdar´daki 
arkeolojik kalıntı ve buluntular; İstanbul’un 8 bin 500 yıllık 
büyük bir köyü olduğuna işaret ediyor. Yenikapı'da gün 
ışığına çıkartılan Theodosius limanı ve kalıntılar Neolitik 
yerleşme; Sirkeci ve Üsküdar kazılarında tespit edilen 
Osmanlı ve Bizans dönemine ait buluntular dünya kültür 
tarihinin yeniden yorumlanmasına neden oldu. 

saklı tarihisaklı tarihi



Tarihin her döneminde önemini koruyan 
İstanbul, modern bir metropole dönüşürken 
en önemli sorunlarından biri de ulaşım oldu. 
Bu sorunu çözemeye yönelik olarak, Ulaştırma 
Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hazırlanan ve Türkiye'nin en büyük 
raylı toplu ulaşım ağını oluşturan Marmaray 
ve Metro projeleri kapsamında Üsküdar, 
Sirkeci ve Yenikapı'daki istasyonların inşasıyla 
açığa çıkan arkeolojik bulgular, yalnızca 
İstanbul’un değil, dünya tarihinin yeniden 
yorumlanmasına neden oldu.  

35 bin eser bilimin hizmetine sunuldu

Marmaray ve Metro Projeleri kapsamında 
yürütülen Yenikapı kazılarında Neolitik 
Dönem'den başlayıp, kesintisiz olarak 
günümüze kadar ulaşan ve kent tarihine 
ışık tutan 35 bin eser belgelenerek bilimin 
hizmetine sunuldu. 

Kazılarda Yenikapı'da gün ışığına çıkartılan 
Theodosius limanı ve kalıntılar Neolitik 
yerleşme; Sirkeci ve Üsküdar kazılarında 
tespit edilen Osmanlı ve Bizans dönemine ait 
buluntular kent tarihi açısından olduğu kadar, 
dünya kültür tarihi açısından önemini koruyor.

İstanbul tarihi 8500 
yıllık oldu
Marmararay ve Metro kazı 
çalışmalarında ortaya 
çıkan bulgu ve belgelerle 
İstanbul’un tarihinin 8500 
yıl öncesine dayandığı tespit 
edildi. Yine aynı kazılarda 
yapılan çalışmalarda Neolitik 
Çağ’da Marmara Denizi’nin 
günümüzden daha küçük 
bir tatlı su denizi olduğu 
saptandı. 

Theodosius Limanı Ortaya Çıkarıldı
Yeri kabaca tahmin edilse de tam olarak 
saptanlamayan liman Yenikapı’da gün yüzüne 
çıktı.1.Theodosius’un (379-395) kurduğu limanın 
düşünülenden büyük bir alanı kapladığı, Akdeniz’den 
Kuzey Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada ticaret 
yapıldığı saptandı.

Neolitik Kemikler
Kazı çalışmalarında Neolitik 
dönemde yaşamış insan 
kemiklerine rastlandı 
Anadolu’da Neolitik Çağ’da 
mezarların, evlerin altına 
yapıldığı belirlendi. Bu durum 
hane halkının ölen aile bireyleri 
ile birlikte yaşama isteklerini 
gösteren bir eylem olarak 
değerlendiriliyor.
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Bu Rekor
Sultangazi’ye Yakıştı
Sultangazi Belediyesi bir rekora imza attı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
ekipleri, 800 metrekare alana 12 saatte park yaparak rekor kırdı. 

Sultançiftliği Mahallesi’nde saatler 06.00’yı 
gösterdiğinde Sultangazi Belediyesi  Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri hummalı 
bir çalışma başlattı. Amaç 12 saatte  800 
metrekare alana park yaparak bir rekora imza 

atmaktı. Saatler 18.00 olduğunda ise 40 kişilik 
ekip; yeşil alanı, ağaçlandırma çalışmaları, 
sulama sistemi, fitness spor ve oturma 
gruplarıyla parkı tamamlayarak bir ilke imza 
attı. 



Saat 
05.59 

Saat 
16.00 

Saat 
10.00 

Saat 
06.00 Saat 

18.00 

Sultançiftliği 160. 
Sokakta, bulunan 

boş alan

Parkın yapımı 
bitirilerek çevre 

düzenleme ve temizlik 
çalışmaları yapıldı

Ağaçlandırma 
çalışması yapıldı, 

aydınlatma direği ve 
parke taşları döşendi.

Sultangazi Belediyesi  
Park ve Bahçeler 

Müdürlüğü ekipleri 
hummalı bir çalışmaya 

başladı.

Park hizmete açıldı

Sultangazi Belediyesi tarafından hayata 
geçirilen projelerle Sultangazi yeşil 
dokusuna kavuşuyor. Ağaçlandırma 
çalışmaları, tematik parklar ve çevre 
düzenlemeleriyle Sultangazi yeşil renge 
bürünüyor. Kişi başına düşen yeşil alan 0.2 
metrekareden 5 metrekareye çıkarıldı. 
-57 yeni park yapılarak hizmete sunuldu. 
-Mevcut 45 park yeniden revize edildi.  
-78 park aydınlatıldı.

3130
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Sultangazi’de sebze ve meyve 
yetiştirmenin keyfini yaşayın 

Sultangazi Kent Ormanı’nın hemen yanıbaşında hayata geçirilen 
hobi bahçeleriyle; toprağa, yeşile ve doğaya özlem gideriliyor.  Hobi 
bahçelerinde Sultangazililer sebze ve meyve yetiştirmenin keyfini yaşıyor. 

Sultangazi Belediyesi tarafından 
doğal tarımı teşvik etmek amacıyla 
hobi bahçeleri oluşturuldu. Kent 
Ormanı’nda kurulan hobi bahçelerinde 
Sultangazililer’in kendi emekleriyle 
sebze ve meyve yetiştirmesine imkân 
sağlandı. 

Apartman yaşantısından bir kaçış 
mekanı olarak da yerini alan hobi 
bahçesinde Sultangazililer kendi 
yetiştirdikleri ürünleri tatmanın keyfini 
yaşıyor.

Şehir hayatının verdiği olumsuz 
etkilerden uzaklaşmada ve stres 

atmada da önemli bir yere sahip olan 
hobi bahçeleri cüzi bir ücret ödenerek 
kiralanabiliyor. Bahçelerde isteğe 
göre kalıcı olmayan bitkiler ve mevsim 
çiçekleri de yetiştirilebiliyor. 

HOBİ BAHÇELERİ
70 metrekarelik 6 adet seralı olmak 
üzere 36 adet bahçeden oluşan hobi 
bahçeleri içerisinde 6 m2’lik ahşap 
kulübeler ile damlama sulama 
sistemi bulunuyor. Bahçelerin genel 
aydınlatması yüksek aydınlatma 
direkleri kullanılarak sağlanıyor. 
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Değişimin sessiz tanıkları:

Meydanlar
Meydanlar, bir şehrin başlıca sembolü… Bir 
kentin merkezi sayılan meydanlar, sosyal 
yaşamın daha fazla yansıtıldığı alanlar olma 
özelliğini taşıyor. Halkın duygusal deneyim 
yaşadığı fiziksel ve psikolojik fonksiyonu olan 
bu alanlar, kullanıcıyı cadde ve sokaklardaki 
akıştan uzaklaştırıp koruma sağlayarak bir 
nevi özgürlük olanağı sunuyor ki dünyadaki 

pek çok meydan Özgürlük Meydanı olarak 
adlandırılıyor. 

Meydan tasarımı içinde yeralan düzenlemeler, 
insanların bir şehir yada ilçe hakkında fikir 
edinmelerini sağlayan en büyük unsur. Birçok 
planlı kent modeline bakılırsa meydanların 
insanların sosyal ihtiyaçları doğrultusunda 
şekillendiğini görüyoruz.  

Meydanlar tüm dünyada olduğu gibi birçok toplumsal değişimin de sessiz 
tanıkları oldular. Meydanda olmak; hayatın içinde olmak anlamına geliyor.

Sultançiftliği Meydan  
Düzenleme Çalışması
Sultangazi Belediyesi, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı 
çalışmalarla ilçenin  ulaşım sorunlarının 
çözümüne yönelik projeleri hızla hayata 
geçiriyor. Atatürk Bulvarı - Osman Gazi 
Katlı Kavşağı uzatma projesi başta olmak 
üzere, Sultangazi-Arnavutköy bağlantı 
yolu, Sultangazi-Mahmutbey bağlantı yolu 
ile Mevlana Caddesi kavşak düzenleme 
çalışmalarının tamamlanmasıyla ilçenin 
trafik sorunu çözülmeye başladı.  

Sultangazi’de trafik sorununa köklü 
çözümler getirecek projeler teker teker 
hayata geçerken meydan düzenleme 
çalışmalarına da ağırlık veriliyor. Bu 
amaçla Sultançifliği Merkez Camii Önü 
meydan düzenleme çalışması ile ilçe yeni 
bir hüviyete büründü. 

Uğur Mumcu, Cebeci, İsmetpaşa ve 
Sultançiftliği Mahalleleri arasında adeta 
bir köprü vazifesi gören Sultançifliği 
Meydan Düzenlemesiyle trafik sorununu 
çözümünün yanında yaya trafiğinde de 
önemli bir adım atılmış oldu. 
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Yolculuğumuz Van

Sultangazi Belediyesi Van’da yaşanan depremin 
ardından tüm imkanlarını seferber etti. “Sultangazi 

Van İçin Tek Yürek” sloganıyla yürütülen yardım 
kampanyasında toplanan 7 TIR yardımı deprem 

bölgesine sevk eden Sultangazi Belediyesi, bu 
yardımlarla da yetinmedi. Depremzedelere yardım 

etmek ve onlarla manevi kardeşlik köprüleri kurmak 
amacıyla “Kardeş Köy” projesini hayata geçirdi. 

Yükümüz 
Kardeşlik
Yükümüz 
Kardeşlik



Van’da meydana gelen deprem sadece 29 saniye 
sürdü. Depremden geriye acı ve gözyaşı kaldı. 
Enkazların yanıbaşında bekleyenler, battaniyelere 
sarılarak umudu katık etti. Kaldırılan her molozun 
altından ise umutlar yeniden alevlendi.

Saatler sonrasında sevinç gözyaşlarıyla çıkartılan 
bedenler, daha çok umutlara sevk etti. Türkiye 
tek yürekti…  Tüm dualar Van’daki kardeşlerimiz 
içindi. 

Kimi öğrenci, kimi çevirmen, kimi doktor, kimi 
avukat, hepsi de Türkiye'nin çok farklı illerinden 
Van'daki yaraları sarmak için geldiler. Gelen 
yardımların toplandığı depolarda sabahlara kadar 
çalışan gönüllü gençler, tam bir kardeşlik örneği 
sergiliyordu. Hepsinin ortak bir sözü vardı: 

Tarih:  23 Ekim 2011 Pazar 
Saat:13.41

"Buraya hem yardımlarımızı hem de kardeşlik 
duygularımızı getirdik. Van'da bu kardeşliğin 
çemberini oluşturduk." 

Sultangazi Belediyesi de Van’da yaşanan 
depremin ardından tüm imkanlarını seferber 
etti. “Sultangazi Van İçin Tek Türek” 
sloganıyla yürütülen yardım kampanyasında 
toplanan 7 TIR yardımı deprem bölgesine sevk 
eden Sultangazi Belediyesi, bu yardımlarla da 

yetinmedi. Depremzedelere yardım etmek ve 
onlarla manevi kardeşlik köprüleri kurmak 
amacıyla “Kardeş Köy” projesini hayata geçirdi. 

Van’ın Erciş ilçesine bağlı Çobandüzü, Çubuklu 
ve Kekliksırtı köyleri ile  kardeş oldu. Bu 
köylerin altyapısından, toplanma merkezlerine, 
park ve çevre düzenlemelerinden sosyal doku 
projelerine kadar her alanda kardeş köylerinin 
yanında yer alıyor.
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Van’daki Çocuklar 
İçin Dünya Rekoru
Sultangazi’de yaşayan çocuklar, Van’da 
meydana gelen deprem felaketi nedeniyle bir 
dünya rekoruna imza attılar. Dünya Tasarruf 
Günü’nde Sultangazi Belediyesi tarafından 
düzenlenen organizasyonda biraraya gelen 3 
bin 257 çocuk, roket şeklinde hazırlanan geri 
dönüşüm kumbarasına pet şişe toplayarak 
“En Çok Çocukla Tasarruf Rekoru”nu kırdı. 
Pet şişelerden elde edilen gelir ise Van’daki 
çocuklara gönderildi. 

Sultangazi Belediyesi Van’da şehit olan 
öğretmen ve basın mensuplarını da unutmadı. 
“24 Kasım Öğretmenler Günü” nedeniyle 
düzenlenen etkinlikte; Van’da şehit olan 
öğretmenlerin anısına Yayla Mahallesi’nde 
Hatıra Ormanı oluşturuldu. Depremde 
görevlerinin başında hayatını kaybeden Doğan 
Haber Ajansı muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve 
Cem Emir için de Sultangazi Kent Ormanı’nda 
Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Deprem Şehitlerine 
Hatıra Ormanı
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Sultangazi Belediyesi, “Yaşlılara Bakım, 
İstihdama Katılım” projesi üçüncü grup 
eğitimleri ocak ayında başladı. Sultangazi 
Belediyesi Proje Merkezi’nde verilen 
eğitimlerde katılımcılara hasta ve yaşlı 
bakımıyla ilgili bilgiler aktarılıyor. Fizyoterapist, 
Psikolog ve Anatomi alanlarında uzmanlar 
tarafından verilen eğitimler toplam 130 saat 
sürüyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2010 yılı mali 
destek projelerinden olan “Sosyal İçerme 
ve Toplumsal Bütünleşme Küçük ölçekli 
Altyapı Mali Destek Programı” kapsamında 
finanse edilen proje, Sultangazi Belediyesi, İl 
Özel İdaresi ve İstanbul Evde Bakım Derneği 

ortaklığında yürütülüyor.

Proje kapsamında Esenyurt Rehabilitasyon 
Merkezi, Zeytinburnu Huzur Evi ve 
Bahçelievler Huzur Evi’nde katılıcımlara 
uygulamalı eğitimler de veriliyor. Şimdiye 
kadar 36 kişinin eğitim aldığı projenin 
başvuruları ise devam ediyor. 

15-40 yaş arası, en az ilkokul mezunu olan 
herkesin başvuru yapabileceği eğitimler 
sonunda başarılı olan katılımcılara “Bakım 
Elemanı” sertifikası verilecek. 

Özel bir hastanenin de iştirakçi olarak destek 
sunduğu projenin sonunda, katılımcıların 
yüzde 30’una istihdam olanağı sunulacak.
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Yaşlılara Uzman Bakımı
Hayatın çeşitli safhalarından geçmiş olan yaşlılarımız, her insan 
gibi zamanın etkilerine yenik düşmüş, vaktiyle dimdik olan belleri 
bükülmüş, dinlenme vakitleri gelmiştir. Toplum bireyleri olarak 
bizlere düşen görev yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya gayret 
edip, onların bu dinlenme zamanlarında rahat etmelerini sağlamak. 
Yaşlı ve hasta bakımının bilinçli şekilde yürütülmesi için harekete 
geçen Sultangazi Belediyesi, “Yaşlılara Bakım, İstihdama Katılım” 
projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında verilen eğitimlerde 120 
kişinin yaşlı ve hasta bakımında uzmanlaşması sağlanıyor.
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Örnek sosyal sorumluluk projesi:

“Ailemle 
Bir Gün”

 İlçemizde yaşayan, en yaşlı teyzemiz 1916 doğumlu 96 yaşındaki Fatma Ceka...

Sultangazi Belediyesi, “Canım Ailem” 
isimli projeyi hayata geçirdi. Projenin 
amacı aile büyükleri ile gençlerimizi 
bir araya getirmek ve kuşak 
çatışmalarını ortadan kaldırmak.  

Hepimizin çok küçük yaşta öğrendiği bir kavramdır 
aile…  Her zaman içinde yer aldığımız, destek 
aldığımız, paylaştığımız ve sığındığımız bu kurum; 
hayatımızın her anında önemli değer olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Sultangazi Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi 
kapsamında farklı bir proje ile evlerinize konuk 
oluyor. 

Günümüzde, aile kurumumuzun daha sağlam 
temellere ve değerlere sahip olması amacıyla “Canım 
Ailem” isimli proje hayata geçirildi. Projenin amacı 
aile büyükleri ile gençlerimizi bir araya getirmek ve 
kuşak çatışmalarını ortadan kaldırmak.  
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Onlar, delikanlı çağında, millet ve vatan 
aşkıyla ellerine silah aldılar. Hepsi birer ana 
kuzusuydu. Yavru vatan Kıbrıs’ta, Rumlar’ın 
Türkler’e yaptığı zulüm ve soykırıma karşı 
göğüslerini siper ederken aslan kesildiler. Tek 
düşünceleri vardı: Kıbrıs’a barış götürmek. 
Kıbrıs Barış Harekatı, adada barışın tesis 
edilmesi, Kıbrıs Türkü’nün özgürlüğüne 
kavuşmasının ilk adımı oldu.

Barış Harekâtı için Kıbrıs’a asker olarak çıkan 

Kıbrıs gazileri 37 yıl sonra tekrar Kıbrıs’a, bu 
sefer, şehit arkadaşlarının mezarlarını ziyaret 
ve geçmişi yad etmek için gittiler.

Sultangazi Belediyesi düzenlediği 
organizasyonla ilçede yaşayan 74 gaziyi Kıbrıs’a 
götürdü. Üzerlerinde Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay tarafından hediye edilen 
kıyafetler, göğüslerinde gazi madalyası ve  
başlarında kalpaklar yavru vatana çıkarma 
yaptılar.

26 YAŞINDA HAYATIN EN ACI 
YÜZÜYLE TANIŞTI
Gezinin son durağı ise Muratağa 
ve Sandallar Köyü toplu mezarlığı 
oldu. Burada 5 çocuğu ve eşi Rumlar 
tarafından katledilen Kamil Meriç, o 
dönemde yaşanılan olaylar hakkında 
bilgi verdi. 

Bugün 63 yaşında olan Meriç, daha 26 
yaşındayken tanışmış hayatın en acı 
yüzüyle…

Sadece “eli silah tutacak durumda” 
olduğu için esir alınmış.

O esir kampındayken de eşi ve beş 
çocuğu Rumlar tarafından Atlılar 
köyünde öldürülmüş. Olayı, gazilere 
anlatırken gözleri buğulanıyor:

“Eşim Fatma, çocuklarım Vedia, Yonca, 
Ozan, Hakan ve Kaan. Hepsi, Atlılar 
köyündeki diğer kadın ve çocuklarla 
birlikte katledilip bir çukurda can 
verdiler. Kimisi ölü, kimisi daha can 
çekişirken, bir çukura doldurulup, 
topluca gömüldüler. Üzerlerinden bir 
de dozerle geçtiler…”

Toplu mezar bulunduğunda ise 
çukurdan önce eşi Fatma çıkarılmış, 
kucağında ise sıkı sıkıya sarıldığı 1.5 
yaşındaki oğlu Kaan ile birlikte… 

Arka sıralarda yer alan bir gazi ise 
usulca yanındaki arkadaşın kulağına 
fısıldıyor, “Çocuklarını toplu mezardan 
çıkartan Türk askeri benim” diye…

Büyük çoğunluğu Kıbrıs Barış Harekatı’ndan 
sonra ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC)’ne giden gaziler; 3 gün boyunca 
gezdikleri yavru vatanda 37 yıl önceki anılarını 
tazeledi. Burada barış mesajı veren gaziler, 
“Bizler adada huzurun ve barışın tesisi için 
mücadele ettik” açıklamasında bulundular. 

Yıllar sonra ilk defa Kıbrıs’a gelen gaziler, 
özellikle şehitlik ziyaretlerinde duygusal anlar 
yaşadı. Şehitlikte arkadaşlarının mezarlarını 
gören gazilerden pekçoğu gözyaşlarını tutamadı.

Kıbrıs Gazileri Kıbrıs Gazileri 
Yavru Vatana Çıkarma Yaptı
O gün doğanlar bugün 37 yaşına girdi. O günü yaşayanların 
bazıları artık aramızda yok. Yaşayan gençler ise, hemen hemen hiç 
hatırlamıyorlar bile… Ne barış harekâtını, ne de bunun nedenlerini. 
Ama hiç unutmayanlar da var; Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 
gazilerimiz.
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Bu gün Çanakkale milletimiz için ne mana 
ifade ediyor? Çanakkale’yi iyi anlamak ne 
demek? 

18 Mart Çanakkale Zaferi; çelikleşmiş millet 
iradesinin, vatan, millet, bayrak aşkının, 
genciyle ihtiyarıyla, kadını kızıyla birlikte 
yazıldığı şanlı bir destan. Türk milletinin bir 
diriliş mücadelesi! 

Çanakkale bir milletin nabzının hep birlikte 
attığı, binlerce şehidin kefensiz yattığı 
yer. Çanakkale bu milletin, bu devletin 
bağımsızlığının, egemenliğinin, hürriyetinin bir 
ifadesi, bir sembolü…

Tarihçi ve Çanakkale Savaşları araştırmacısı 
Ahmet Uslu’ya ait Çanakkale Savaşı’nda 
kullanılan malzemelerin yer aldığı koleksiyon 
gezici müze haline dönüştürüldü.  Dünyanın 
tek gezici müzesi olan “Çanakkale ve 
Seddülbahir Savaş Malzemeleri Müzesi” 
Sultangazi’de kapılarını açtı. Sultangazi 

Belediyesi 50. Yıl Kültür Merkezi’nde açılan 
müze, ziyaretçi akınına uğradı.

4 bin parça savaş malzemesini bünyesinde 
barındıran müzede 25 anlatım tablosu yer 
alıyor. Ziyaretçilere ayrıca Çanakkale Savaşı’nı 
anlatan 30 dakikalık belgesel film gösterisi 
de sunulurken,  canlandırmalı sıhhiye çadırı 
da müzede yer aldı.  Çanakkale şehitlerinden 
oluşan temsili bir şehitliğin bulunduğu köşe 
ise ilgi odağı oldu.

Çanakkale bir milletin nabzının hep birlikte attığı, binlerce 
şehidin kefensiz yattığı yer. Çanakkale bu milletin, bu devletin 
bağımsızlığının, egemenliğinin, hürriyetinin bir ifadesi, bir sembolü. 
Sultangazi Belediyesi tarafından 50. Yıl Kültür Sanat ve Spor 
Merkezi’nde açılan “Çanakkale ve Seddülbahir Savaş Malzemeleri 
Müzesi” ile Çanakkale destanı bir kez daha yaşatıldı. 

Sultangazi’ye Taşındı
Çanakkale Destanı



Kuraklığın pençesinde kıvranan Somali’ye 
beklenen yardım için ilk koşan ülke Türkiye 
oldu. Türkiye’de faaliyet gösteren çeşitli kurum 
ve kuruluşlar Somali için yardım kampanyaları 
düzenlerken, Sultangazililer de Somali’ye 
yardım elini uzattı. 

 Sultangazi Belediyesi; Van’da yaşanan 
depremin ardından bölgeye yardım 
çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, 
Afrika’da yaşanan insanlık dramına da sessiz 
kalmadı. Kızılay ile ortaklaşa düzenlediği 
Somali’ye yardım kampanyasında 8 farklı 
üründen oluşan 163 ton kuru gıda malzemesi 
toplandı. 

 8 TIR dolusu yardım malzemesi Sultançiftliği 
Merkez Camisi önünde düzenlenen törenin 
ardından Somali’ye gönderildi. 

Sultangazi’den 
Somali’ye Yardım Eli
Sultangazi Belediyesi Afrika’da yaşanan insanlık dramına sessiz 
kalmadı. Kızılay ile ortaklaşa düzenlediği yardım kampanyasında 
toplanan gıda malzemesi 8 TIR’a yüklenerek Somali’ye gönderildi. 

5150
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Karadeniz’den
Pasifik’e uzanan yolculuk
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Florya’da hayata geçirilen 
akvaryum, Karadeniz ile başlayan ve Pasifik’e kadar uzanan bir yolculuk 
sunuyor. 16 farklı teması ile ziyaretçilerin hiç sıkılmadan dolaşabildiği 
İstanbul Akvaryum, yeni nesil teknolojisiyle klasik bir akvaryum 
deneyiminin ötesine geçiyor. Akvaryum; içerisinde barındırdığı 
1.500’den fazla canlı çeşidi ve gezi güzergahlarındaki aktiviteleriyle 
dünyanın en büyük tematik akvaryumu olma özelliğine sahip... 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul 
Akvaryum’un ortak yatırımıyla Florya sahilinde 
inşa edilen dünyanın en büyük tematik 
akvaryumu, “İstanbul Akvaryum”, ziyaretçilere 
unutulmaz anlar yaşatıyor. 

22 bin metrekarelik alanda 16 farklı temayla 
projelendirilen İstanbul Akvaryum, 1.2 
kilometrelik gezi parkuru, 1.500 türde canlı 
çeşidi, 6.800 metreküp su kapasitesi ve 1.000 
metrekarelik Yağmur Ormanı alanından 
oluşuyor. 

İstanbul Akvaryum’da alanların ses ve 
ışıklandırma sistemleri de bu temalandırmaya 
uygun olarak düzenleniyor. Böylece 
ziyaretçilerine hem irili ufaklı 64 adet tankı 
ve içindeki binlerce çeşit canlıyı görme fırsatı 
sunan, hem de birçok sürprizi bulunduran bu 
sualtı dünyası oldukça eğlenceli bir deneyim 
sunuyor.

İstanbul Akvaryum dünyada tek
16 farklı teması ile ziyaretçilerin hiç sıkılmadan 
dolaşabildiği İstanbul Akvaryum, yeni nesil 
teknolojisiyle klasik bir akvaryum deneyiminin 
ötesine geçiyor. İçerisinde yer alan her bölümün 
yeni bir heyecanı beraberinde getirmesiyle 
ziyaretçilerine ilginç ve eğlenceli bir deneyim 
vadeden İstanbul Akvaryum; hacmi, içerisinde 
barındırdığı 1.500’den fazla canlı çeşidi ve gezi 
güzargahlarındaki aktiviteleriyle dünyanın en 
büyük tematik akvaryumu olma özelliğine 
sahip... 

Bunları biliyor musunuz?
•	 Ana tank içerisinde yaşamını sürdüren 

limon köpekbalığı akvaryumun en büyük 
canlısı... Ortalama ömrü 25 yıl olan limon 
köpekbalıkları bu süre boyunca ne dinleni-
yor, ne de uyuyorlar.

•	 İstanbul Akvaryum’daki kırmızı karınlı piran-
halar sürüler halinde dolaşır ve avlanırlar, 
sudaki bir damla kan kokusunu 2 kilometre 
uzaktan algılayabilirler. 

•	 İstanbul Akvaryum’da Karadeniz alanında 
görebileceğiniz Rus mersinleri günümüze 
gelen nadir balık türlerindendir, siyah 
havyarı ile ünlüdür.



e-ruhsat dönemi başladı

Sanal Akademi

Teknoloji uygulamalarını yakından takip eden Sultangazi Belediyesi, 
işyeri açma ruhsat başvuru işlemlerini internet ortamına taşıdı. 

• Microsoft Office 2007 Eğitimi
• Microsoft Office 2010 Eğitimi
• Evde Kişisel Bilgisayar Kurulumu
• Evde Ağ Bağlantısı
• MedyaSoft Adobe CS4 Web Tasarımı
• MedyaSoft Adobe CS4 Grafik Tasarımı
• A+ Bilgisayar Teknik Servis Elemanı
• A+ Bilgisayar İleri Teknik Servis Elemanı
• Strata Bilişim Teknolojileri Temelleri
• Harvard Computer Science E1
• Professor Messer Network+
• Sayısal Devreler
• Logisim ile Bilgisayar Mimarisi
• Deeds Digital Electronics Education
• Hades - Hamburg Design System
• FPGA Eğitim Programı
• Joomla! 1.6 Temel Eğitimi
• Developing Apps for iOS
• AutoCad 2011 Temel Eğitimi
• Adobe Captivate 5 Temelleri

Sultangazi Belediyesi başlatmış olduğu çalışmalarıyla yazılımdan 
networke, web tasarımından programlamaya kadar birçok alanda 
sertifikalı eğitim sunuyor. Belediye resmi sitesinden üye olunarak 
başlanan eğitim programında dersler online olarak takip edilebiliyor. 
Katılım belgesi almaya hak kazanmak için deneme ve bitirme 
sınavlarının hepsinden başarılı olunması gerekiyor. Katılım belgeleri 
her kullanıcının kendi kullanıcı hesabında yer alan bağlantıdan yüksek 
çözünürlüklü olarak bilgisayara indirilebiliyor.

Sultangazi’de 

Sultangazi Belediyesi’nden

Sultangazi Belediyesi Ruhsat Denetim ve Bilgi 
İşlem Müdürlükleri’nin ortaklaşa yürüttükleri 
çalışma ile e-belediye uygulamaları 
kapsamında  işyeri açma ruhsat başvuru 
işlemleri www.sultangazi.bel.tr internet adresi 
üzerinden online olarak yapılıyor. 

Belediye tarafından alınan başvurular sonucu, 
çalışma sahasında inceleme yapılması 

gerekli ise ekipler otomatik olarak sahaya 
yönlendiriliyor. Sahadan gelen bilgiler ile 
başvuru bilgileri karşılaştırılarak onaylandıktan 
sonra yine internet üzerinden ruhsat başvuru 
sonuçları öğrenilebiliyor. 

Sistemde ayrıca borç ve sicil sorgulama 
işlemleri de yapılabiliyor. 
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56 57Proje kapsamında, çocuklardaki şiddet 
duygusunun, sevgiye dönüşmesi amacıyla 
‘şiddete karşı sevgi’ başlıklı teatral eğitim 
çalışması uygulandı. Çocuklarla hayvanlar 
arasında dostluk ve korumaya yönelik iletişim 
kurulması amaçlanan projede, hayvan bakım 
evleri ziyaret edildi. Okullarda çocuk tiyatrosu, 
skeç ve söyleşiler yapılarak hayvan sevgisi 
anlatıldı. 

Etkinilik Sultangazi’ye Taşındı
Çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması ve 
sokak hayvanlarının korunmasına yönelik 
düzenlenen “Var Olmak Haktır” adlı etkinlik; 
Sultangazi’de 50. Yıl Kültür Merkezi’nde 
de yapıldı.  Etkinliğe Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanı Muzaffer Saraç, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Ün 
ile çok sayıda öğrenci katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner 
İşleri Müdürlüğü’nün hayvan hakları 
konusunda yaptığı sunumla başlayan program,             

Yonca Evcimik’in danslı gösterisiyle devam etti. 

Evcimik ile öğrenciler projenin şarkısı “Seni 
Hala Seviyorum” adlı parçayı her birlikte 
söylediler. Program sonunda bir konuşma 
yapan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay, hayvan hakları konusunda gösterdiği 
duyarlılıktan ötürü İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi ve Evcimik’e teşekkür etti.

“Her canlının yaşam hakkı vardır” diyen 
Başkan Altunay, çocuklara hayvan sevgisinin 
önemine dikkat çekti.

Başkan Altunay, konuşmasının ardından Yonca 
Evcimik’e teşekkür plaketi sundu. 

Program sokak hayvanlarını konu alan tiyatro 
gösterisi ile sona erdi.

Cumhuriyet Mahallesi Bilgi Evi kursiyer 
bayanları el emeği, göz nuru eserlerini 
görücüye çıkardı. 50. Yıl Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen sergide mefruşattan giyime, 
boyamadan süs eşyalarına varıncaya kadar 
birçok el işi örneği yer aldı.

Serginin açılış törenine ise Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay ile eşi İlknur Altunay, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına, İlçe Halk 
Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Mamur ve 
Sultangazili hanımlar katıldı.

Sergi açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri 
sergiyi gezerek, kursiyerlerin çalışmaları 
hakkında bilgi aldı. Sergide kına gecesi 
gösterisi de yapan kursiyerlerin ellerine 
kınalarını başkanın eşi İlknur Altunay sürdü.

Var Olmak Haktır

Sultangazili Hanımlar
Hünerlerini Görücüye Çıkardı
Nakış ve elişi tarih boyunca 
kadınla ilişkili olmuş, kadınlar 
bu zanaatı geliştirerek duygu 
ve estetiği el sanatlarına 
yansıtmışlardır. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘Var Olmak Haktır’ temasıyla 
Hayvan Sevgisi ve Hayvan Hakları Etkinliği’ni başlattı. Kamuoyunun 
yakından tanıdığı sanatçıların da destek verdiği ve Hayvanları 
Koruma Federasyonu (HAYTAP) ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikler, 
İstanbul’un değişik yerlerinde düzenlendi.  



Engelleri Kulaçla Aşıyor 

Hedeflerine birçok 
insanın yaptığı gibi 

adımlarla değil; attığı 
kulaçlarla ulaşıyor. 
Doğuştan yürüme 

engelli Rümeysa’nın 
attığı her kulaç 
ona bir başarı 

getiriyor. Doktorların 
tavsiyesiyle başladığı 

yüzme sporunda 
şampiyonluk üstüne 

şampiyonluk 
kazanıyor. 

Hedeflerine birçok 
insanın yaptığı gibi 

adımlarla değil; attığı 
kulaçlarla ulaşıyor. 
Doğuştan yürüme 

engelli Rümeysa’nın 
attığı her kulaç 
ona bir başarı 

getiriyor. Doktorların 
tavsiyesiyle başladığı 

yüzme sporunda 
şampiyonluk üstüne 

şampiyonluk 
kazanıyor. 

Başlangıçta bir tedavi süreci olan yüzme 
zamanla daha iyisini yapmaya çalıştığı bir 
yarış haline dönüşmüştü. Yüzdükçe kasları 
da güçlenmiş, protez ayaklarıyla da olsa yere 
daha sağlam basmaya başlamıştı.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’ı 
ziyarete geldiğinde de güçlü duruşuyla herkesi 
kendine hayran bırakıyordu Rümeysa Ravza 
Ormancı. Daha 12 yaşında olmasına rağmen 
başarılarına 15 madalyayı ve 10 şampiyonluğu 
sığdırmıştı.

İki sene önce başladığı yüzme sporunda, iki 
kez Türkiye Şampiyonu olarak, Sultangazi’nin 
gurur kaynağı oldu. Mütevazılığı ve tatlı 
gülüşüyle herkesin sevgisini kazanan 
Rümeysa, Başkan Altunay’a daha büyük 
başarılara imza atacağına dair söz veriyor. 

Başkan Altunay’ın ona yüzme hocalığı 
yapmasını önermesi karşısında şaşkınlığını 
gizleyemiyor. Rümeysa’nın katıldığı 
yarışmalarından birini izleme sözü veren 
Başkan Altunay, kendisine hediyeler vererek 
başarılarının devamını diledi.

Doğuştan bedensel engelli olan Rümeysa 
başarılarını sürdürmeyi planlıyor. Ünlü yüzme 
şampiyonu Derya Büyükuncu’dan da eğitimler 
alacak olan Rümeysa, milli sporcu olma 
yolunda emin adımlarla ilerliyor. 

Eğlenceli olarak nitelendirdiği yüzmeyle 
tanışmasını şöyle anlatıyor Rümeysa:

“Doktorlarım başlangıçta kaslarımın 
güçlenmesi için önermişti. Sonra 
birçok boğulma tehlikesi atlattım. Ama 
çalışmalarımda hocalarım hep yanımdaydı.”

Girdiği her bir yarışma onun için ayrı 
bir heyecan… 
“Zamanla yüzmeyi öğrenince eğlencenin 
ötesine geçmeye başladı. Birçok yarışmada 
dereceler aldıkça hedeflerimi artırıyorum. 
Şimdi milli bir sporcu olarak yarışmalara 
katılmayı istiyorum” sözleriyle de geleceğe 
dönük umutlarını sıralıyor. 

Engellerin nasıl aşılacağını yaşamından 
sunduğu kesitlerle öğreten Rümeysa, hepimiz 
için örnek teşkil ediyor.
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Türk 
Sineması’nda 
Engelliler

Gece karanlığında bir genç ufak, aksak 
adımlarla ilerliyor. Arkasından gelen arabanın 
şoförü gence ‘sarhoş’ diye sesleniyor. Sonra 
arabadan inip, sertçe kolundan tuttuktan sonra 
bağırıyor. Genç ise şaşkın bir şekilde cevap 
veriyor: “Sarhoş değilim ben… Engelliyim….” 

Engellilere karşı var olan önyargılardan birini 
anlatan iki dakikalık bu kısa film, fiziksel 
engelli bir genç tarafından beyazperdeye 
aktarıldı. Engellilere verilen destek sonucu, 
“Engellerin bedende değil insanların 
düşüncelerinde” olduğunu kanıtlayan üç film 
ortaya çıktı. 

Kamerayı engelliler kullandı, senaryoları 
kendileri yazdı hatta oyunculuk da yaptılar. 
İşitme engelli gençler ‘Senin İçin’i, fiziksel 
engelliler ‘Ön Yargı’yı, zihinsel engelliler de 
‘Sevmek Sanatı’ isimli filmleri beyazperdeye 
aktardı. Filmler, ‘kısa’ ama çok şey anlatıyor.

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 
etkinlikte ise ünlü yapımcı ve yönetmen Ülkü 
Erakalın, “Türk Sineması’nda Engellileri” anı 
ve belgeleriyle anlattı.

50. Yıl Kültür Sanat ve Spor Merkezi’nde 
düzenlenen programda  sözlerini ve bestesini 
kendisinin yazdığı “Sinema” isimli şarkısını 
seslendiren Erakalın, içerisinde engellileri 
konu alan sinema filmlerinden örnekler 
sundu.

60 yıllık sinema hayatında 178 film, 500’e 
yakın diziyi yöneten Erakalın, beyaz perdeye 
yansıyan hikayelerde engellilerin hayata nasıl 
tutunduklarını anlattı.

“Sevgi taşıyan her insan engelsizdir” diyen 
ünlü yönetmen Erakalın, “Önemli olan sevmeyi 
bilmek, yardım duygularını ortaya çıkarmaktır. 
Sevgi taşıyan hiçbir gönülde engel yoktur. Yeter 

ki el ele verip, hayata sımsıkı bağlanalım” dedi.

Omurilik felçlileriyle birlikte çalıştığını ifade 
eden Erakalın, felçli öğrencilerin kendi 
duygularını yazdığı minik notları davetlilerle 
paylaştı. Minik yüreklerden kağıda dökülen 
cümleler ise salonda bulunanların duygu dolu 
anlar yaşamasına neden oldu.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ise 
yaptığı konuşmada Sultangazi Belediyesi’nin 
engellilere yönelik yaptığı çalışmalar hakkında 
bilgi verdi. 

Engellilerin toplumsal hayata 
kazandırılmasının önemine değinen Başkan 
Altunay, “Engellilerin önündeki engellerin 
kaldırılması için herkese görevler düşüyor. 
Sosyal projelerle engellilerin sosyal hayata 
katılmalarını sağlamak bizleri mutlu ediyor. 
Engellilere yönelik desteklerimiz aralıksız 
devam edecektir” dedi.

Program sonunda ise Sultangazi Belediyesi 
tarafından 27 engelliye tekerlekli sandalye 
hediye edildi. 

Türk 
Sineması’nda 
Engelliler
60 yıllık sinema hayatında 
178 film, 500’e yakın diziyi 
yöneten ünlü yönetmen ve 
yapımcı Ülkü Erakalın, beyaz 
perdeye yansıyan hikayelerde 
engellilerin hayata nasıl 
tutunduklarını anlattı.
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Hilalin Gölgesinde Bir Ömür Sultangazi’de anıldı
2011 yılı, Başbakanlık tarafından “Mehmet Akif Ersoy Yılı” 
olarak ilan edildi. Bu, Türk şiirinin vicdanı olan Akif’in daha 
çok konuşulması, gençlere örnek gösterilmesi ve milletçe 
hatırlatılması için bir fırsattı. 

Bir kültürün şekillenmesinde simge 
şahsiyetler o toplumun iç dinamiklerini 
oluşturur. Bu şahsiyetler, bir milletin 
geleceğine anlam kazandıran belirleyici 
değerlerdir. Her zaman gururla söylediğimiz 
ve her mısrasında inanılmaz bir coşku 
hissettiğimiz İstiklal Marşı’mızın yazarı 
Mehmet Akif Ersoy’un eserleri, bugün de 
milletimizin duygularına tercüman olmaya 
devam ediyor. 

Kurtuluş Savaşı’nı İstiklal Marşı’yla adeta 
abideleştirmiş bir vatansever olan Mehmet 
Akif Ersoy’un fikirleri ve yaşama tarzı aynı 

zamanda örnek vatandaşın 
tanımıdır. Milletine 

armağan ettiği 
İstiklal Marşı’nı 
SAFAHAT adlı 
kitabına almamıştır. 

Ona göre İstiklal 
Marşı Türk 
milletinindir.

İstiklal Marşı’nı 
nasıl yazdığını ise  “ 

Bu marş ancak ümitle, 
imanla yazılabilir. 

O zamanı bir 
düşünün. 

İmanım olmasa böyle bir marşı nasıl 
yazabilirdim. Zaten ben de başka türlü 
düşünüp başka türlü yazanlardan değilim. Bu 
elimden gelmez. İçimde ne varsa olduğu gibi 
yazılarımdadır. Şu var ki İstiklal Marşı’nın şiir 
olarak hiç bir değeri yoktur. Ancak tarihi bir 
değeri vardır” biçiminde dile getirmiştir.  

Sultangazi Belediyesi düzenlediği etkinlikle 75 
yıl önce ebediyete uğurladığımız milli şairimizi 
andı. 50. Yıl Kültür Sanat ve Spor Merkezi’nde 
düzenlenen anma programına Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay, AK Parti 
İstanbul Milletvekili Türkan Dağoğlu ile çok 
sayıda vatandaş katıldı. 

Programın açılış konuşmasını yapan Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay, milli şairimiz 
Mehmet Akif  Ersoy’un kişiliğine değindi. 
“Türkçe onun eserlerinde canlılığını ve en olgun 
ifadesini bulur. O, ömrü boyunca gerçekleri 
söylemeyi kendisine şiar edinmiş güçlü bir 
kalemdir” diyen Başkan Altunay şunları söyledi:

“Onun hayatı, mücadele ateşiyle yoğrulmuş 
kişiliği ve eserleri dün olduğu gibi bugün de 
milletimize esin kaynağı olmuştur. Zira vefatının 
üzerinden 75 yıl geçmiş olmasına rağmen, 
yüreğimizin en müstesna köşesinde yerini 
almış, bundan sonrada almaya devam edecektir. 
Mehmet Akif gibi değerleri yaşatmak, fikirlerini, 
eserlerini, kişiliğini, edebi kimliğini bugünki 
nesillere anlatmak hepimizin ortak sorumluluğu 
olmalıdır.”

M. Akif Ersoy
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Çamlıca'daki radyo ve televizyon vericilerinin 
tek kulede birleştirilmesiyle ilgili proje 
yarışması sonuçlandı. Yarışmanın birincisi 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden Yüksek 
Mimar İnanç Eray'ın başkanlığındaki mimarlık 
grubu kazandı. 10 kişilik grup olarak 
hazırlanan projede Stanford ve Cambridge 
Üniversitesi'nden inşaat mühendislerinin yanı 
sıra, Juan Camilo Mogollon Somilo, Torsten 
Broeder, Akif Çınar gibi isimler de yardımcı 
olarak yer aldı. İkincilik ödülünü ise Yıldız 
Teknik Üniversitesi'nden Dilek Topuz Erman'ın 
başkanlığındaki grubun projesi kazandı. 

Üçüncülük ödülüne İTÜ'den Melike Altınışık'ın 
başkanlığındaki grup layık görüldü.

UZUNLUĞU 340 METRE OLACAK 

Büyük Çamlıca Tepesi'nde 122 bin 764 
m2'lik alan üzerinde 14.000 m2 tasarım 
alanı olarak planlanan kulenin yüksekliği, 
323 metre ile 357 metre arasında opsiyonlu, 
ortalama 340 metre olarak belirlendi. Maliyeti 
Ulaştırma Bakanlığı tarafından karşılanacak 
olan projenin Koruma Kurulu'nun onayının 
ardından uygulanması bekleniyor.

Çamlıca’nın 
yeni yüzü
Çamlıca’daki radyo 
ve televizyon 
vericilerinin tek bir 
kulede birleştirilmesi 
amacıyla İstanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
düzenlenen Çamlıca 
Tepesi TV ve 
Radyo Kulesi Fikir 
Projesi Yarışması 
sonuçlandı. 
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Çok Sesliliğin adresi: 
Sultangazi Platformu
Demokratik yaşamın vazgeçilmezleri arasında yer alan sivil 
toplum kuruluşları, ekonomik ve sosyal yaşamın temel dinamikleri 
arasındadır.  Bir Sivil Toplum Kuruluşu olan Sultangazi Platformu 
üstlendiği sorumlulukla, ilçemiz, ilimiz ve ülkemizin kalkınmasına 
yön veriyor. 
Sultangazi Platformu Başkanı Ramazan 
Tunçbilek, gerçekleştirdikleri birçok proje ile 
Sultangazi ilçesinin kalkınmasında, yaşam 
standardının ve imajının yükseltilmesinde 
önemli bir sorumluluğu yerine getirdiğine 
işaret ediyor. Ramazan Tunçbilek,  “Aktif, 
dinamik ve üretken kimliğimizi daha da 
pekiştirebilmek amacıyla hayata geçirdiğimiz 
sosyal, ekonomik ve kültürel etkinliklerin yanı 
sıra üye kataloğumuzla kendimizi tanıtmayı 
hedefledik” diye konuştu. 
Diyalog kurabilen, konuşan, görüşen ve 

duygularını paylaşabilen 
insanlar toplumun 

gelişimine katkı 
sağlayabilen 
insanlar olduğuna 
dikkat çeken 
Tunçbilek, “ 
İstediğimiz 
bu toplumsal 
bilinci ilçemizde 

yaygınlaştırmak ve 

kardeşçe paylaşımları sürdürebilmektir”  dedi. 
Sultangazi Platformu Başkanı Ramazan 
Tunçbilek,  oluşumun hedeflerini ise şu 
cümlelerle özetliyor:
“Sultangazi’miz de bürokratlarımızla, 
siyasilerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, 
eğitimcilerimiz, din adamlarımız, yerel 
basınımızla oluşturulan hoşgörü fotoğrafının 
daha da genişletilip bu güzel birlikteliğin 
Sultangazi’mizin gelişimine katkısını 
arttırabilmek hedefindeyiz. İlçemizdeki her 
bireyi bu güzel çalışmaya bekliyoruz. Bir 
sinema filminin isminde olduğu gibi.  Biz aynı 
semtin çocuklarıyız. İlçemizi, Ülkemizi ve Sizi 
çok seviyoruz. “

Ramazan Tunçbilek
Sultangazi Platformu Başkanı
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Türkiye'de aydınlatma sanayi, 60'lı yılların 
sonlarında ampul üretmek üzere fabrikalarını 
kurmaları ile başlar. Birkaç Türk müteşebbisin 
dekoratif armatür üretim tesislerini işletmeye 
açmaları ile 70'li yılların başında çeşitlenme 
ve ulusallaşma yolunda ilk adımlar atılır. İlk 
yapılan iş, genel olarak yurtdışında görülen 
ürünlerin benzerlerini üretmektir. 70'li yılların 
sonlarında ilk üreticilere birkaç kişinin daha 
katılmasıyla sektör biraz daha gelişme 
kaydeder ve nihayet 1980'li yıllarda Avrupa'dan 
ürün getiren ithalatçıların sektöre girmeleri ile 
eksik unsurlar tamamlanmış olur ve sektörü 
bugüne taşıyan hızlı gelişme süreci başlar. 

Türkiye avize ve aydınlatma sektörünün 
merkezi  Şişhane iken Türkiye’de ilk 
kurulan Avizeciler Sitesi ile sektörün kalbi 

Sultangazi’de atmaya başladı. 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Sultangazi Avizeciler Sanayi Sitesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tavukçu, 
“Aydınlatmanın inşaat sektörüne entegre 
olmasıyla hareketlenen avizecilik sektörünün 
kalbi Sultangazi’de atmaya başladı. Daha önce 
Avrupa’daki örnekleri taklit etmeyle başlayan 
Türkiye’deki avizecilik ve aydınlatma sektörü 
artık kendi tasarımı ve kalitesiyle dünyada 
sayılı üreticileri arasında yer almaktadır” dedi. 

Sanayi sitesinde yaklaşık 80 firmanın faaliyet 
gösterdiğini ifade eden Tavukçu,  Sultangazi 
ilçesinin  avize ve aydınlatma sektörünün 
özleştirilmiş bir üretim merkezi durumda 
olduğunu ifade etti. 

Sultangazi Avizeciler Sitesi 

GAMAS:

Aydınlatmanın inşaat sektörüne entegre olmasıyla hareketlenen avizecilik 
sektörünün kalbi Sultangazi’de atıyor. 30 bin metrekare alan üzerine kurulan 
Sultangazi Avizeciler Sitesi, Türkiye’nin avize ve aydınlatma sektörünün 
merkezi durumunda. Sanayi sitesinde yaklaşık 80 firma faaliyet gösteriyor. 

Mahalle aralarında faaliyet gösteren 
esnafların biraya gelerek 1985 yılında 

kurduğu Mobilyacılar Sitesi diğer adıyla 
GAMAS, sektörün önde gelen mobilya üretim 

ve satışı yapılan merkezlerden birisi oldu. 

Türkiye’nin aydınlatma Vadisi: 

Biz üretiyoruz, biz satıyoruz!

61 bin metrekare 269 ünitede 150 işletme 
bulunan GAMAS Mobilyacılar Sitesi, kendine 
özgü mobilya tasarım ve kalitesiyle güven 
duyulan bir Mobilya Merkezi durumunda. 

Mobilya ve dekorasyon sektöründe GAMAS, 
Türkiye’nin önemli mobilya sanayi siteleri 
arasında yer alıyor. Mobilya çeşit ve dizaynında, 
zengin ürün yelpazesine kavuşan GAMAS, 
kaliteli ve herkese, her keseye hitap eden  
fiyatları ile zengin  mobilya çeşidi sunuyor. 

GAMAS Mobilya Sitesi’nin en büyük özelliği ise 
seri üretimin yanı sıra ustalarının el becerisiyle 
ortaya çıkan ürün çeşidi. 

“İyi bir varak yada mobilya ustası arıyorsanız 
bize gelin” diyen GAMAS Yönetim Kurulu 
Başkanı Cevat Sarıkartal, sanayi sitesinde 
faaliyet gösteren firmaların bir çoğunun 
özel tasarım ve işçiliği ile öne 
çıkan firmalar olduğuna işaret 
ediyor.  Dünyanın her köşesine 
mobilya ve aksesuarlarını 
ihraç edildiğini ifade eden 
Sarıkartal, “İlkelerimiz kaliteli 
ve ucuz mobilya üreterek 
tüketiciyi memnun etmektir. 
Yalnız mobilya üretmiyor 
antika eşyalarının tamire de 
yine sanayi sitemiz 
içerisinde yer 
alan ustalar 
tarafından 
yapılıyor” dedi. 

Cevat Sarıkartal
GAMAS Yönetim Kurulu Başkanı
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SANKO Oto Sanayi Sitesi

Küçük Sanayi Sitesi
İstihdamın adresi

aracınız güvenli ellerde
SANKO Oto Sanayi Sitesi 17 yılı aşkın bir süredir, otomotiv sektörüne 
hizmet veren  İstanbul’un en büyük sanayi sitelerinden birisi. Gerek 
müşteriye hizmet, gerekse iş gücü bakımından da oldukça önemli bir 
potansiyele sahip olan SANKO, 315 işyerinden oluşuyor. 

315 bağımsız ünitede faaliyet gösteren SANKO 
52 bin 700 metrekare alan üzerine kurulu. 
1100 kişiye istihdam oluşturan oto sanayi 
sitesi, bölgedeki otomotiv sektörü için önemli 
bir eksikliği gideriyor.

SANKO Oto Sanayi Sitesi’nin başta İstanbul 
olmak üzere bir çok şehirde otomobil 
kullanıcılarının bildiği ve tercih ettiği oto 
sanayi sitesi haline geldiğini ifade eden, 
SANKO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri 
Büyükkaya, sanayi sitesinde her marka aracın 
tamir ve bakım hizmetinin sunulduğuna 
dikkat çekiyor. Büyükkaya, “SANKO Oto Sanayi 
Sitesi olarak biz de bu sektöre, tüm usta 
esnafımız ve çalışanları ile birlikte istihdam 
oluşturarak, hizmet sunan unsurlardan 

İstanbul’un önemli sanayi ve ticaret 
merkezlerinden birisi olarak faaliyet gösteren 
Küçük Sanayi Sitesi’nde 250 işletmede 
3.000’den fazla kişi istihdam ediliyor. 

1994 yılında faaliyete geçen sanayi sitesi 
103 dönüm alana kurulu ve bünyesinde yer 
alan482 ünite de  290 bağımsız bölüm yer 
alıyor. Site içerisinde 5 tane sosyal tesis 

bulunuyor. Bu tesislerden bir tanesi idari 
bina olarak kullanılırken, diğer tesisler ise 
çok amaçlı faaliyetlere ayrılmış durumda. 
Site içerisinde Türk sanayisinin lokomotifi 
durumundaki sektörler yer alıyor. Bu 
sektörlerden bazıları ise şunlar; Tekstil, 
makine, otomotiv, mobilya, gıda ile çeşitli 
ürünlerin satışa sunulduğu satış mağazaları 
yer almakta.

biriyiz” sözleriyle ilçenin ekonomi hayatında 
önemli bir yer tuttuklarını ifade ediyor. 
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Bir kitap düşünün cildi çok güzel, 
ebrusu mükemmel, kağıdı olağanüstü 
ama içinde hiçbir şey yazmıyor. Asıl 
olan içinde yazandır; Etrafı teferruattır. 
Bir ayet yazarsınız boş bir paspartuyla 
çerçevelersiniz yine de güzeldir. Ama güzel 
bir paspartuyla çerçevelenmiş boş bir 
yazının ise hiçbir anlamı yoktur.

gerisi teferruattır”gerisi teferruattır”
“Hattatlık bir sanattır

İçindeki hattatı görmesi çok zor olmamıştı. Okulda 
öğretmeninin ebru yapmasını istemesiyle başlamıştı her 
şey…Sanata olan ilgisini anladığında daha çocuk yaşlardaydı. 
Ebru için yaptığı araştırmalar onu zamanla hattatlığa doğru 
götürmüştü. Babasının imam olmasının da etkisiyle başladığı 
hattatlık onun için vazgeçilmesi zor bir uğraş, bir sanat haline 
gelmişti. 

GAMAS Mobilyacılar Sitesi’ndeki Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay Sergi Salonu’nunda konuşuyoruz Hattat Mahmut 
Şahin ile… 

Sanatını icra ederken en büyük ilham kaynağının Kur’an-ı 
Kerim olduğunu ifade eden Şahin, sanatının kaynağına şu 
sözlerle ulaştığını söylüyor; “Bir İslam Medeniyeti olarak 
düşünülür, Kur’an Medeniyeti. Kur’an-ı Kerim’in Mekke’de 
inmesinden sonra onu en güzel şekilde yazabilmek, 
okuyabilmek, bir arada tutabilmek önemli olmaya başladı. 
Cildinden, içinde kullanılan ebrudan etrafındaki tezhibe 
varıncaya kadar tam bir medeniyet oluşturmuştu”. 
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“Ortaokulda resim 
hocamız tekne getirdi. 
‘Ebru yapacağız’ dedi. 
Kağıt istedi; getirdik. 
Boyalarımızı attık. Beni 
cezbetti o zamanlarda. 
Yıllar sonra filizlendi 
içimdeki ebru ateşi... 

Hattatlığın zamana karşı direnen bir sanat 
olduğunun da altını çiziyor; “Yazı devrimi 
gelince öcü olarak görülmüş hattatlık. 
Bu hattatlığın duraklamaya girme sebebi 
olmuştur. 70’lerden sonra bir ivme 
kazanmıştır. Zamanla kitabe olmaktan çıkıp 
levha haline gelmiştir. Aslında kitabi bir 
sanattır ama levhaya dönüşmüştür. Ebru 

sanatında da aynısı olmuştur. Kur’an-ı 
Kerim’in yan ciltlerini, iç kapaklarını süslerken 
levhaya dönüşmüştür.”

Sanatındaki inceliği anlatan en iyi sözü hocası 
Hasan Çelebi’nin “Hattatta en büyük hata, 
pirenin bacağı; en küçüğü pirenin ciğeridir” 
sözleriyle anlatıyor:

“Eğitimi en az yedi, sekiz sene süren bir 
sanattır. Bu yüzden çok sabır gerektirir. Sülüs 
yazıda üçte bir kurallar vardır örneğin. Altın 
oran deriz. Üç ters bir düz mantığıdır. En ufak 
bir hatada kendini belli eder. Bunu bir insanın 
muntazamlığıyla, yaradılışın muntazamlığıyla 
özdeşleştirebiliriz”.

GAMAS Mobilyacılar Sitesi yöneticisi Cevat 
Sarıkartal da sohbetimize katılarak hattat 
sergisini ilçeye sunmaktan memnuniyet 
duyduğunu söylüyor. Sergi salonlarında bu 
tür sanatsal çalışmaları sunmak istediklerini 
kaydeden Sarıkartal, sanata duyarlılığından 
dolayı Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 

Altunay’a da teşekkür ediyor. 

Dünyanın dört bir yanından 250’yi aşkın 
öğrencisi ve 500’ü aşkın eserleriyle 
tanınan Hattat Mahmut Şahin, sergileriyle de 
insanlara ulaşmayı sürdürüyor. 

Bizleri en çok etkileyen semazen şeklindeki eserinde 
Mevlana’nın “Ya olduğun gibi görün; ya göründüğün gibi 
ol” sözünün olduğunu söylüyor. Hattatlık sanatına giden 
yolda öğrendiklerini ise şöyle aktarıyor:

“Ortaokulda resim hocamız tekne getirdi. ‘Ebru 
yapacağız’ dedi. Kağıt istedi; getirdik. Boyalarımızı 
attık. Beni cezbetti o zamanlarda. Yıllar sonra 
filizlendi içimde. ‘Ben ebru yaparım’ dedim. 
Ebruyu kitapları karıştırıp araştırdım. Gittim 
malzemelerini aldım. Kitreyi yapmaya 
çalıştım. Sonra boyaları çıkmaya başladı. 
Ebruyu araştırırken gördüm ki tezhip, 
cilt hepsi Kur’an-ı Kerim’in etrafında 
şekillenmişler. Yani Kur’anı Kerim 
Medeniyeti’nin etrafında şekillenmişler. 
Bir kitap düşünün cildi çok güzel, 
ebrusu mükemmel, kağıdı olağanüstü 
ama içinde hiçbir şey yazmıyor. Asıl 
olan içinde yazandır etrafı teferruattır. 
Bir ayet yazarsınız boş bir paspartuyla 
çerçevelersiniz yine de güzeldir. Ama güzel 
bir paspartuyla çerçevelenmiş boş bir yazının 
ise hiçbir anlamı yoktur. Hattatlık bir sanattır; 
gerisi teferruat…’
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Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nde 
Sultangazili çocuklar farklı bir etkinliğe imza 
attı. Etkinlik kapsamında bir araya gelen 500 
öğrenci tramvaya binerek Türk edebiyatının 
önemli isimlerinin kaleme aldıkları eserleri 
okudular. Böylece öğrenciler, akranlarına 
ve büyüklerine kitap okuma alışkanlığının 
önemine dikkat çektiler.

Sultangazi Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve İBB Ulaşım A.Ş işbirliği ile 
“Sultangazi’de Okuma Yolcusu Kalmasın” 
adıyla düzenlenen etkinliğe Sultangazi İlçe 
Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mucip Kına ile çok sayıda 
öğretmen ve öğrenci katıldı.

Programda konuşma yapan Sultangazi 
Belediye Başkanı Altunay, okuma alışkanlığının 
önemine değindi. Altunay, “Okuma 
alışkanlığını geliştirmek amacıyla yaptığımız 
etkinlikte bir buçuk saat boyunca tramvayda 
kitap okuyacağız. Okumayı çocuklarımıza ve 
herkese sevdireceğiz” dedi.

Boş zamanların kitap okuyarak 
değerlendirilmesinin faydalı olduğuna 
dikkatleri çeken Altunay, “Okumak 
soylu bir eylemdir. Boş zamanlarımızda, 
yolculuklarımızda kitap okuyarak eğitim 

kalitemizi daha da yukarılara çıkaracağız. 
Geleceğe yönelik güvenimizi ve özgüvenimizi 
pekiştireceğiz” şeklinde konuştu. 

İlçe Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya ise 
öğrencilerin bir araya gelip kitap okumalarının 
herkese örnek olmasını temenni ettiklerini 
belirterek “Buradaki çalışmanın büyüklere 
örnek olmasını istiyoruz. Çocuklarımızın her 
gün kitap okumasını diliyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından Mescid-i 
Selam durağından tramvaya binen öğrenciler 
Habibler-Topkapı güzergahı boyunca kitap 
okudular.

Sultangazi’de ‘okuma’ 
yolcusu kalmasın
Sultangazi Kaymakamlığı ve Sultangazi Belediyesi okuma 
alışkanlığının yaygınlaştırılması amacıyla anlamlı bir etkinlik 
düzenledi. Etkinlik kapsamında Habibler Mescid-i Selam Durağı’nda 
500 öğrenci aynı anda tramvaya binerek Türk edebiyatının önemli 
isimlerinin kaleme aldıkları eserleri okudular. Bu etkinlikte öğrenciler, 
kitap okuma alışkanlığının önemine dikkat çekti.



Haydi Sultangazili 
Bayanlar Spora 

Sultangazi Belediyesi  ev kadınlarının spor 
yapabilmesi için uygun ortam hazırladı ve 
Haydi Bayanlar Spora Kampanyasını başlattı. 

Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü tarafından 
50. Yıl Kültür Merkezi’nde düzenli bir şekilde 
gerçekleşen kadınlara yönelik spor beklenen 
ilgiyi gördü. Konusunda uzman bayan 
eğitimciler tarafından verilen fitness, aerobik 
ve plates dersleri haftada altı gün veriliyor.

Spor yapmaya fırsat bulamayan kadınları spor 
yapmaya özendirmek amacıyla kapalı spor 
salonunu ve bir bayan hocayı ev kadınlarına 
tahsis ettiklerini belirten Sultangazi Belediyesi 
Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yıldız, ilginin her 
geçen gün arttığını söyledi.  

Spor aktivitelerinin ücretsiz olduğunu ifade 
eden Yıldız, “Ev kadınlarımız spor yapmak için 
ortam ve fırsat bulmakta sıkıntı yaşıyorlardı. 
Kadınlarımız, kapalı spor salonunda bir bayan 
çalıştırıcı eşliğinde spor yapıyorlar. 130 kişi 
ile başlayan bu etkinliğimizin kapsamı ileriki 
günlerde artacak. Her yaşta ve herkes spor 
yapabilir. Bu nedenle bütün ev kadınlarımızı 
spora davet ediyoruz” şeklinde konuştu.Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü Başkanı 

Ahmet Yıldız

Sultangazi Belediyesi  ev kadınlarının spor yapabilmesi 
için 50. Yıl Kültür Merkezi’nde spor merkezi oluşturdu 

ve “Haydi Bayanlar Spora Kampanyası”nı başlattı. 
Konusunda uzman bayan eğitimciler tarafından verilen 

kurslarda fitness, aerobik ve plates dersleri veriliyor.
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Kar yağışının etkili olduğu İstanbul’da 
kartpostalları andıran manzaraları da 
beraberinde getirdi. Beyaz örtü Sultangazi 
Kent Ormanı’nı; eşsiz manzara görüntüsüne 
büründürdü.

Çocukların Kar Keyfi

Kar yağışı, çocukların en büyük eğlencesi oldu. 
Yarı yıl tatili nedeniyle sokaklarda doyasıya 
eğlenen çocuklar, kar yağışıyla birlikte gece 
geç saatlere kadar kar topu oynadı.

Alibey Havzası bembeyaz gelinliğe 
bürünürken, ağaçlar ise kar tanelerini 
yapraklarında misafir etti.  

Sultangazi Kent Ormanı gelen piknikçilere 
kartpostalları aratmayan görsel güzellik 
sundu. 

Piknikçiler bir yandan mangal keyfi yaparken 
diğer yandan Sultangazi Kent Ormanı’nın 
manzarası karşısında bol bol hatıra fotoğrafı 
çektirdi.

Mimar Sinan’ın ellerinde yoğrulan tarihi 
Mağlova ve Güzelce Su Kemerleri ise, doğa 
fotoğrafçılarının ilgi odağı oldu.

Her yerde kar var

Beyaz örtü eşsiz manzara görüntülerini de beraberinde 
getirdi. Yarı yıl tatilini fırsat bilerek sokak aralarında 
oynayan çocuklar ile Sultangazi Kent Ormanı’na piknik 
için gelenler, karın keyfini doyasıya yaşadı.
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Tarihi Filmlerin Çekim Mekanı:
Alibey Havzası
Osmanlı İmparatorluğu’nun İstanbul’a su getirmek için Koca Sinan’a 
yaptırılan Mağlova ve Güzelce Su Kemerleri tarihi filmlerin doğal 
çekim platoları oldu. Cüneyt Arkın su kemerlerinde kılıç sallarken 
Muhteşem Yüzyıl televizyon dizisinin ve 1453 Fetih sinema filmine 
de ev sahipliği yaptı. Muhteşem Yüzyıl dizisinin dış çekim mekanı 
olarak Sultangazi Kent Ormanı kullanıldı. Türk sinema tarihinin en 
büyük bütçeli filmi olarak gösterilen 1453 Fetih filmi için ise Alibey 
Havzası’na antik Medine şehri birebir inşa edildi. Alibey Deresi’nin 
hemen yanıbaşında kurulan platoda 100 kişi dekor için çalışırken, 
inşaatı bir hafta süren Medine Pazarı çekimlerinde 100 kişi rol aldı.
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Sultangazi’nin Gurur Tablosu Evliliğin Sevgi Haritaları

Basın Mensuplarıyla BiraradaÖğrencilere Başarı ve 
Motivasyon Semineri 

Sultangazi İlçe Kaymakamlığı’nın okullar arası 
düzenlediği Kros Yarışması ve Salon Futbolu 
Turnuvası ödülleri sahiplerini buldu. İlçede okullar 
arası yapılan turnuvalarda 288 öğrenci dereceye 
girerek ödül almaya hak kazandı. Ödül törenine 
katılan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
öğrencileri kutlayarak “Sultangazi’nin adını altın 
harflerle İstanbul’a yazdıralım” dedi. 

Sultangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü,  “Sağlıklı Evliliğin Sevgi Haritaları” 
konulu seminer düzenledi. 50. Yıl Kültür Sanat 
ve Spor Merkezi’nde yapılan programda sevginin 
ailenin kurulmasında ve sürdürülmesindeki 
önemi anlatıldı.  

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay 
Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle 
düzenlenen kahvaltıda yerel basın mensuplarıyla 
biraraya geldi. Olayları tarafsız bir şekilde halka 
aktarmanın, basının başlıca görevi olduğunu 
belirten Başkan Altunay, “Siz değerli basın 
mensupları gecenizi gündüzünüze katarak halka 
sürekli bilgi akışını sağlıyorsunuz” dedi.

Dünyanın değişik ülkelerinden eğitim amaçlı 
İstanbul’a gelen Dünya Genç Liderleri, Sultangazi 
Belediyesi, Gençlik Meclisi’nin konuğu oldu. 
Aralarında Türkiye’den de temsilcilerin 
bulunduğu 15 ülkeden gelen Genç Liderleri 
İzcilik Kampı’nda ağırlayan Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, burada sergilenen 
fotoğrafın dünya barışına ve kardeşliğe güzel bir 
örnek oluşturduğunu söyledi. 

Sultangazi Belediyesi Gençlik Meclisi, 
öğrencilere yönelik “Başarı ve Motivasyon” 
seminerleri düzenliyor. Lise öğrencilerine yönelik 
yapılan seminerlerde başarılı olmanın yolları ve 
motivasyonun başarıya etkileri anlatıldı..

Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 
başarılarıyla göz dolduruyor. Avrupa Shotokon 
Karate Şampiyonası’na katılan Sultangazi 
Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü aldığı 
derecelerle Sultangazi’nin gururu oldu. 
Şampiyonada Yağmur Sert, Çağla Başkan, İbrahim 
Çalış birincilik elde ederken, üç sporcumuz 
ikincilik, 12 sporcumuz da üçüncülük aldı. 
Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü 
Takım halinde üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Şampiyonada Sultangazi Başarıları Dünya Genç Liderleriyle Barışa Çağrı

ETKİNLİKLER
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İzcilik Kampı’nda Veda Ateşi
Yarınlara Hazırlık Festivali

Zabıta’dan Sevgi Yürüyüşü

Sultangazi Belediyesi, 2011 dönemi İzcilik 
Kampı’nın son adaylarını “Veda Ateşi” 
programıyla uğurladı. İzciler ise uğurlama 
programında tiyatrodan halk oyunlarına kadar 
birçok gösteri sundu. 

Sultangazi Belediyesi’nin ortağı olduğu, Avrupa 
Birliği destekli “İlk Adımlar Yarınlara Hazırlar” 
projesi kapsamında festival düzenlendi. 
Festivalde okul öncesi eğitimin nitelik ve 
nicelik olarak güçlendirilmesine yönelik olarak 
hazırlanan proje tanıtımı yapılırken, minikler 
gönüllerince eğlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 
organizasyonuyla düzenlenen etkinlikler 
Sultangazililere ücretsiz olarak gösterime 
sunuldu. Metin Eke’nin Yöresel Türkülerle Gezinti 
isimli programıyla başlayan etkinlikler çocuk 
tiyatroları ve ses sanatçıların performanslarıyla 
devam etti.

Sultangazi Kaymakamlığı öncülüğünde 
başlatılan “Başarmak İçin Çalışıyorum” projesi 
ile başta Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü olmak üzere birçok kurum ve kuruluş 
bir araya gelerek ilçedeki öğrencilerin eğitimine 
katkı sunuyor. Öğrencilerin eğitimine yönelik 
desteklerin başında burs ve dershanelerde 
ücretsiz eğitim imkânı yer alıyor.

Sultangazi Belediyesi, halkın huzur ve sağlığı 
için sürekli görev başında bulunan Zabıta 
Teşkilatı’nın, 185. kuruluş yıldönümünü 
etkinliklerle kutladı. İzcilik Kampı’nda 
düzenlenen programda biraraya gelen 
Belediye Zabıta çalışanları, daha sonra “Sevgi 
Yürüyüşü”yle esnafa çiçek takdim etti. 

Sultangazi’de Ramazan Bayramı ve Büyük 
Zaferi’n 89. yıldönümü binlerce kişinin katıldığı 
Uğur Işılak’ın verdiği konseri ile kutlandı. 
Konsere ilçe protokolünün yanısıra Azerbaycan 
Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamento 
Temsilcisi Genire Paşayeva da katıldı.

Uğur Işılak ile Bayram Coşkusu
Eğitime Destek Hamlesi

Sultangazi’de konser ve 
tiyatro günleri

ETKİNLİKLER
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HAYATIN HER ALAN  INDA SULTANGAZİ
 Bilgi Evlerimiz Elden Ele Yardım Merkezi


