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Sultangazi Belediyesi’nin kültür hizmetidir.
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MAĞLOVA SU KEMERİ
TURİZME AÇILIYOR
Mimar Sinan’a
kemerlerin efendisi
unvanını kazandıran
“Mağlova Su Kemeri”
turizme açılıyor.
Sultangazi Belediyesi,
TURSAB ile ortaklaşa
bir projeye imza atarak
Mağlova ve Güzelce Su
Kemerlerini kapsayan,
“Mimar Sinan Turu”
düzenlemek için
harekete geçti.
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SULTANGAZİ’DE
ÇANAKKALE
RUHU
Sultangazi Belediyesi, Çanakkale
Zaferi’nin 100. yılında sempozyum, sergi,
tiyatro, konser ve birçok etkinlik düzenledi.
Sempozyumla başlayan programa katılan
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,
“Hangi senaryoyu oynarsanız oynayın,
bu medeniyeti yok edemeyeceksiniz,
Çanakkale’yi geçemeyeceksiniz” dedi.

SULTANGAZİ’YE
YENİ PARKLAR

Sultangazi Belediyesi Adına
Cahit ALTUNAY
Genel Yayın Yönetmeni
Fevzi DÜLGER
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Melek TÜRKMEN

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki park ve yeşil alan
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda
Malkoçoğlu, Esentepe, 50. Yıl ve Yayla Mahallesi’ne 4 yeni
park yapılıyor. Sosyal donatı ve oyun alanlarının yapılacağı
parkların tamamlanmasıyla birlikte ilçeye 6 yılda 146 yeni
park kazandırılmış olacak.

MUHTARLIKLARA
MALZEME DESTEĞİ

Sultangazi Belediyesi,
ilçedeki muhtarlıklara
kırtasiye ve ofis malzemesi
dağıttı. Malzeme dağıtım
töreninde konuşan
Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay, muhtarların
vatandaşlara daha hızlı ve
kaliteli hizmet vermeleri
amacıyla desteklerini
sürdüreceklerini söyledi.

SULTANGAZİBÜLTENİ

Yayın Kurulu
Muhammed PAMUK
Yavuz PADEM
Ebru KOÇ

SULTANGAZİ’DEN
DÜNYAYA YAYILAN
ZİL SESLERİ
Dünyanın ünlü müzik gruplarının
kullandığı davul zilleri Sultangazi’de
üretiliyor. Çekiç seslerinin eksik
olmadığı Sultangazi’deki atölyede
üretilen ziller, atölyenin sahibi
Hasan Şeker’in deyimiyle ‘herkesin
kalbine göre seslere’ dönüşüyor.
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Görsel Yönetmen
Umut KURTAY

14 MART
TIP BAYRAMI
KUTLANDI SAYFA 29

SAYFA 33
OKYANUS
YÜREKLİ
KADINLARIMIZ

Sultangazi Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı
dolayısıyla ilçedeki sağlık çalışanlarını bir
araya getirdi. Belediye binasında düzenlenen
programda konuşan Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay, “Doktorluğun özü,
insana karşılıksız hizmet ve fedakârlıktır” dedi.

Sultangazi Belediyesi, Dünya Kadınlar
Günü dolayısıyla gazeteci-yazar Mine İzgi’yi
Sultangazililerle buluşturdu. “Tarihe Yön Veren
Kadınlar” konulu söyleşinin konuğu olan
yazar İzgi, çözüme odaklanan okyanus yürekli
kadınların tarihe yön verdiğini söyledi.

Fotoğraflar
Onur KENDİR
Barış ASAN
İdare Adresi
Sultangazi Belediyesi Uğur Mumcu Mahallesi
Atatürk Bulvarı No: 54 Sultangazi - İSTANBUL
Tel: 0212 459 34 34
Yayına Hazırlık
Gülen Matbaa (0212) 477 95 00
Baskı
Doğa Basım (0212) 407 0 900

BÜTÜN İNSANLIĞA BARIŞ VE AYDINLIK BİR GELECEK ÇAĞRISI

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK
VE ÇOCUK BAYRAMI

DÜNYA YETİMLERİNİN YÜZÜ
SULTANGAZİ’DE GÜLECEK
TÜRKİYE • ARNAVUTLUK • MAKEDONYA • SURİYE • BOSNA HERSEK • KIRGIZİSTAN • GÜRCİSTAN • LÜBNAN • FİLİSTİN • K.K.T.C

SULTANGAZIMIZ’E
BAHAR GELDI
Saygıdeğer Sultangazili hemşehrilerim!
Bahara hep birlikte, “merhaba” derken, sizleri saygıyla
selamlıyorum. İstanbul’a bahar geldi. Sultangazimiz’e
bahar geldi. Baharla birlikte yüreklerimize, bilinçlerimize,
bedenlerimize tazelenme, yenilenme geldi.

D

oğanın sesine kulak veren herkes için bahar; daima bir diriliş,
tazeleniş, coşkunluk motifi olmuştur. Her çiçeğin yeniden
tomurcuklanışında, her ağacın yeniden sürgün verişinde, bu
coşkunun ritmi duyulur.
Toprağın uyanışını; huzur, barış ve kardeşlik için yeni bir fırsat
olarak karşılayacağız. Sultangazi’de kardeşlik için tutulan eller
daha da perçinleşecek, saflarımız daha da sıklaşacak.
Farklılıklarımız ve kültürel çeşitliliğimiz; aramızdaki
sarsılmaz kardeşlik ve dayanışma hissiyatını
kuvvetlendiren zenginliğimizdir.
Sevgili İstanbullular!
Sizleri; baharın heyecanını Sultangazi Şehir Ormanları’nda
yaşamaya davet ediyorum. Hacı Bektaş-ı Veli ve Mimar
Sinan Şehir Ormanları; yeşil dokusuyla, piknik ve fonksiyon
alanlarıyla İstanbulluları ağırlamayı bekliyor.
Şehir Ormanları’nda başınızı nereye çevirirseniz orada bir kıpırtının,
tazeliğin tınılarını fark edeceksiniz. Gökyüzünün birbirinden
değişik renklerine, güneşin nazlı bir gelin edasıyla yeşile ağır-ağır
dokunuşuna tanık olacaksınız.
Mimar Sinan’ın bizlere emanet ettiği Mağlova ve Güzelce Su
Kemerleri ile birlikte doğanın o muhteşem uyanışına eşlik
edecek, İstanbul’un tarihi ve yeşil dokusuna bir kez daha hayran
olacaksınız…
Öte yandan çevre düzenlemeleri, ilçe genelinde yapılan 146 yeni park
ve ağaçlandırma çalışmalarıyla Sultangazimiz, yeşilin tüm renklerini
harmanlayarak sizleri bekliyor.
Sevgiyle, kardeşlikle ve umutla kalın...

CAHİT ALTUNAY
> Belediye Başkanı

SULTANGAZİ
BÜLTENİ
ŞEHİT POLİS BÜLENT ÖZKAN PARKI
Malkoçoğlu Mahallesi’nde yapılan Şehit Polis
Bülent Özkan Parkı, 13 bin 400 metrekare alan
üzerine inşa ediliyor. Çevre bağlantı yoluna
estetik görünüm kazandırmak amacıyla yapılan parkta, çocuk oyun alanları, fitness, basket
sahaları, pergolalar, oturma grupları ve sosyal
donatı alanları yer alıyor.

SULTANGAZİ’DE
6 YILDA 146 YENİ PARK

4 YENI PARK
YAPILIYOR

Sultangazi Belediyesi tarafından
yapılacak yeni parklarla birlikte
6 yılda 146 yeni park ilçeye
kazandırılmış olacak.

ZAMAN PARKI
Esentepe Mahallesi’ne de zaman
temalı park inşa edilecek. 1.053 metrekare yeşil alanın bulunacağı parkta
“Çağlar Takvimi Yolu” yer alacak. Bilinen adıyla “Anelemmatik Güneş Saati”nin yer alacağı parkta ayrıca çocuk
oyun alanı, fitness alanı, kum havuzu
ve basketbol sahası bulunacak.

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki
park ve yeşil alan çalışmalarını
aralıksız sürdürüyor. Bu
kapsamda Malkoçoğlu,
Esentepe, 50. Yıl ve Yayla
Mahallesi’ne 4 yeni park
yapılıyor. Sosyal donatı ve oyun
alanlarının yapılacağı parkların
tamamlanmasıyla birlikte ilçeye
6 yılda 146 yeni park kazandırıldı.

ŞELALE SOKAK PARKI
B CADDESİ PARKI
50. Yıl Mahallesi B Caddesi’nde bin 668 metrekare alan üzerine yapılacak parkta ise 1050 metrekare yeşil alan yer alacak. Çocuk oyun alanı, dinlenme alanları, pergola ve bankların bulunacağı
park, süs havuzu ve dekoratif bitkilerle renklendirilecek.
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Yayla Mahallesi Şelale Sokak’a yapılacak park
bin metrekare alandan oluşuyor. Park 619
metrekare yeşil alandan oluşurken, çocuk
oyun alanı, fitness, kum havuzu, basket sahası
ve meydan düzenlemesi yer alacak.

@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye

MAĞLOVA
SU KEMERİ

TURİZME AÇILIYOR
Mimar Sinan’a kemerlerin efendisi unvanını
kazandıran “Mağlova Su Kemeri” turizme açılıyor.
Sultangazi Belediyesi, TURSAB ile ortaklaşa
bir projeye imza atarak Mağlova ve Güzelce
Su Kemerlerini kapsayan, “Mimar Sinan Turu”
düzenlemek için harekete geçti. Sultangazi
Belediyesi, proje kapsamında eğitim alan yaklaşık
50 turist rehberine Mağlova Su Kemeri’ni gezdirdi.

@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye

SULTANGAZİ
BÜLTENİ

MAĞLOVA’YA
MİMAR SİNAN TURLARI

MAĞLOVA SU KEMERİ BELGESEL OLDU
Mimar Sinan’ın eseri TRT’de belgesel program olarak yayınlanacak

Mağlova Kemeri’ni
turizme kazandırmak için
harekete geçen Sultangazi
Belediyesi, TURSAB ile
ortaklaşa bir projeye imza
atarak, “Mimar Sinan
Turu” düzenlemek için
harekete geçti. Sultangazi
Belediyesi, proje
kapsamında eğitim alan
yaklaşık 50 turist rehberine
Mağlova Su Kemeri’ni
gezdirdi.

D

ünyanın en önemli
mimarlık şaheserlerinden
biri olarak gösterilen 450
yaşındaki Mağlova Su Kemeri;
258 metre uzunluğa ve 36 metre
yüksekliğe sahip. Mimar Sinan
bu eseriyle, kemerlerin efendisi
unvanı kazanmıştı.
REHBERLER MAĞLOVA’YA
HAYRAN KALDI
İlk önce İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden biri olan Cebeci
köyüne götürülen rehberler burada tarihi kiliseyi gezdi. Rehberler
daha sonra Alibey deresinin
yanındaki patika yollardan
Mağlova Su Kemerini ziyaret etti.
Rehberler, kemerin mimarisine
hayran kalırken fotoğraf çekmeyi
de ihmal etmedi.
“MİMAR SİNAN SADECE
MAĞLOVA’YI YAPSAYDI YİNE
AYNI ŞÖHRETE KAVUŞURDU”
Sultangazi Belediyesi’nin desteğiyle Mağlova Su Kemeri’ni belgesel yapan Umut Mete Soydan,
kemeri tüm dünyaya tanıtmak
istediklerini söyledi. Soydan, şu
an içinde bulundukları Mağlova
Su Kemeri’nin 450’inci yılında bir
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belgesele konu olduğunu
belirterek şöyle konuştu:
“Türkçe ve İngilizce olmak
üzere 60 dakikalık bir belgesel hazırladık. Nisan ayında
gala yaparak tüm dünyaya
tanıtmak istiyoruz. Mağlova
sahip olduğu özellikler nedeniyle dünyanın en önemli
eserlerinden biri. Uzmanlar,
Mağlova Su Kemeri için
şunu ifade ediyor; ‘Sinan,
Süleymaniye ve Selimiye
gibi hiçbir eserini yapmamış
olsaydı, sadece Mağlova Su
Kemeri’ni yapmış olsaydı,
aynı şöhrete kavuşurdu’
diyorlar.”
“BURADA GİZLİ BİR
HAZİNE VAR”
Dünyada mimar olarak bilinirliği en yüksek olan kişinin
Mimar Sinan olduğunu kaydeden İstanbul İl Kültür ve
Turizm Müdürü Ahmet Emre
Bilgili de Mimar Sinan’ın
İstanbul’da birçok eseri
bulunduğunu belirtti. Bilgili,

Mimar Sinan’ın eserlerinden
bir kültür turizmi ürünü
ortaya çıkarmak için alt yapı
oluşturmaya çalıştıklarını
belirterek sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Bu turu turistlere anlatacak
yetişmiş rehberlere ihtiyacımız var. Rehberlerimiz bu
konuda teorik ve uygulamalı
eğitimlerini aldı. Eğitimin
son gününde bu kemerlere
geldik. Turumuzun amacı,
mimarlık kültürüne meraklı
yerli ve yabancı turistlere bu
yerleri tanıtmak. İnsanlar
İstanbul’da belirli yerleri
gezip ‘İstanbul bitti’ diye
düşünüyor ama burada gizli
bir hazine var.”

“MAĞLOVA SU KEMERİ’Nİ
TURİSTLERE TANITMAYI
BİR BORÇ BİLİYORUZ”
Çin ve Japonya’dan gelen
yabancı turistlere rehberlik
eden ve Mimar Sinan Turu
eğitimi alan rehberlerden Ali
Aktaş, TURSAB’dan aldıkları
eğitim sayesinde Mimar Sinan’ın hiç bilmedikleri eserlerini öğrendiklerini söyledi.
Mimar Sinan’ın Dünya Kültür
Mirası’na bir çok eserler
bıraktığını ifade eden Aktaş,
“Mimar Sinan’ın muhteşem
eserlerini gördük. Mağlova Su Kemeri’ni turistlere
tanıtmayı bir borç biliyoruz”
şeklinde konuştu.

ONLARIN EYFEL’İ VARSA

BİZİM DE MAĞLOVAMIZ VAR
İstanbul kaderi
tarih boyunca su
ile şekillenen, su ile
güzelleşen, dünyada
içinden deniz geçen
tek kent.Kanuni
Sultan Süleyman’ın
İstanbul’a daha fazla
su getirebilmek için
Mimar Sinan’a yaptırdığı
bu kıymetli eserin
hikâyesi belgesel oldu.
Mağlova Belgeseli’nin
yapımcısı ve yönetmeni
Umut Mete Soydan,
Mimar Sinan’ın şaheseri
Mağlova’yı ve belgeseli
anlattı.

İ

stanbul; içinden deniz geçen
tek dünya kentidir. Kaderi, tarih boyunca suyla şekillenmiş
suyla güzelleşmiş suyla yazılmıştır. Ancak buna rağmen tarih
boyunca şehrin yaşadığı su sorunu da bilinen bir gerçek. Çünkü
şehrin yakın çevresinde doğal
tatlı su kaynakları olan önemli
bir nehir veya büyük bir göl
yok. Bu yüzden de İstanbul’da
hüküm sürmüş Roma, Bizans ve
Osmanlı gibi 3 imparatorluğun
en önemli ortak paydası, İstanbul’a su getirmek... Dolayısıyla
bu medeniyetler şehre suyla ilgili
pek çok eser bırakmış. Bunların
içinde hiç kuşkusuz 450 yaşında

olmasına rağmen hâlâ İstanbul’a
su taşımaya devam eden ve
dünya su mimarisinin başyapıtlarından biri olan Mağlova’nın
yeri çok ayrı. Kanuni Sultan
Süleyman’ın İstanbul’a daha
fazla su getirebilmek için 15541562 yılları arasında mimarların
şahı Mimar Sinan’a yaptırdığı bu
kıymetli eserin hikâyesi belgesel
oldu. Mağlova Belgeseli’nin yapımcısı ve yönetmeni Umut Mete
Soydan, Mimar Sinan’ın şaheseri
Mağlova’yı ve belgeseli anlattı:
“Mağlova Kemeri’nin belgeselini yapma fikri nasıl doğdu?”
sorusuna Umut Mete Soydan şu
cümlelerle cevap veriyor:

@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye
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SULTANGAZİBÜLTENİ
BÜLTENİ
çok önemliydi. Çünkü Mağlova’nın
yer altında yaklaşık 17 metre
uzunluğunda temeli var ve piramit
şeklindeki ayak sistemi dünyada
başka hiçbir kemerde yok.. 2014
yılında yaşanan kuraklık sebebiyle,
Mağlova’yı hem sulu hem de susuz
olarak çekme imkanına kavuştuk
ve kemerin piramit ayakları dahil
her noktasını görüntüleyebildik.”
MAĞLOVA 450 YAŞINDA
Soydan kemerin özelliklerini ise şöyle
sıralıyor:

“Mağlova’nın ismini ilk
olarak 2004 yılında duymuştum.. Önce ismi çok
ilgimi çekti. Merak ettim ve
araştırdım. Hani ilk görüşte
aşk derler ya.. Gerçekten
çok etkilendim fotoğraflarını
gördüğümde.. Ama inanın
yanına gittiğinizde bu etki
kat be kat artıyor. İnanılmaz
etkileyici ve büyük bir eser.
Mağlova’yı araştırdığınızda
sahip olduğu özellikleri öğrenince içerisinde kayboluyorsunuz.
O sadece bir su kemeri değil.
Birçok açıdan bir şaheser…
Zaten uzmanlar Mağlova için
şunu söylüyor; ‘Mimar Sinan
Süleymaniye ve Selimiye
gibi hiçbir eserini yapmamış
olsaydı sadece Mağlova’yı
yapmış olsaydı yine aynı
şöhrete sahip olurdu’. Sadece bu cümle bile bu eserin

dünya çapındaki önemini
ortaya koyuyor.”
“ ULUSLARARASI HİÇBİR
ESER YOK”
Soydan, Mağlova’yı araştırırken, Alman ve Japon heyetlerin Mağlova gezilerine eşlik
etmiş. Bu gezilerinden Mağlova
ile ilgili olarak uluslararası çapta hiçbir çalışma yapılmadığını
fark etmiş:
“Birçok insan bunun eksikliğini hissediyor, farklı
yerlerde farklı kaynaklar
araştırıyor ve çok zorlanıyor.
Kendime bir misyon edindim, ‘bunu ben yapmalıyım’
dedim.. Amacım Mağlova’yı
araştırmak isteyenler tek bir
kaynaktan bilgiye ve görüntüye ulaşabilsin, tüm dünya
Mağlova’nın muhteşemliğini
görsün, İstanbul’umuz da
böylesine bir eser olduğu-

nu bilsin, ülkemizin turizm
değerine Mağlova da önemli
bir katkı versin…”
ÇEKİMLER 4 AY SÜRDÜ
Umut Mete Soydan, belgeselin
projesini hazırlamaya 2012 yılında başlamış. Türkiye’den ve
yurtdışından bir çok akademisyen ve araştırmacı ile görüş-

müş. Bunların arasında Prof.
Dr. Doğan Kuban ve Prof. Dr.
Semavi Eyice gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimler
yer alıyor.
“Çekimler yaklaşık 4 ay
sürdü. Alibey Barajı Vadisi’nde yer alan Mağlova’yı hem
suların içerisindeyken hem
de susuz olarak çekebilmek

“Mağlova 36 metre yüksekliğinde
258 metre uzunluğunda dev bir
eser. Bu yıl 450 yaşında ve halen
İstanbul’a su taşımaya devam
ediyor.. Kemer mimari, mühendislik ve estetik açıdan bir şaheser..
Bugün bir çok uzman bugünkü
teknoloji ile yapılmasının mümkün
olmayacağını ifade ediyor. Sinan
Mağlova’yı yaparken, Unkapanı’ndaki Bozdoğan ya da diğer adıyla
Valens Kemeri gibi sadece bir su
iletim kanalı yapmayı düşünmemiş, pek çok açıdan insanlara hizmet edecek bir şaheseri planlamış.
Örneğin Mağlova iki vadi arasında
kalıyor. Sinan bunu düşünerek
insanların ulaşımını sağlayabilmek
için Mağlova’yı kullanmış, Kemerin
içine bir yol inşa etmiş ve her iki
ucuna Mağlova’nın içine giren dev
merdivenler yaparak insanların
ulaşımını buradan sağlamış.”
BELGESEL TRT EKRANLARINA
TAŞINIYOR
Belgeselin kabulü Kültür ve Turizm
Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü
tarafından yapıldı. Yayınlanması için
de TRT Genel Müdürlüğü ile anlaşıldı.
Belgesel 3 yıl boyunca TRT ekranlarından izleyicilerle buluşacak.
Soydan konuşmasında Mağlova’nın
kültür turizmi açısından önemine
dikkat çekiyor:
“Şehrimiz İstanbul yılda ortalama
10,5 milyon turist ağırlıyor. Ama
hep aynı bölgelerde aynı noktalarda turizm gerçekleşiyor. Oysa ki bizim tarihi yarımadanın dışında da
çok önemli eselerimiz var. Maalesef
bunu iyi değerlendirmiyoruz. Eğer
Mağlova Avrupa’da olsaydı eminim
ki her gün akın akın kültür turları
düzenleniyor olurdu. Bugün Paris’in simgesi olan Eyfel Kulesi dünyanın en çok turist çeken noktaları-
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nın başında geliyor. Paris ve Fransa
için önemli bir gelir sağlıyor. 1889
yılında bir fuar için yapılmış demir
bir kule.. Hiçbir mimari, tarihi,
estetik ya da mühendislik yönü
yok. Bir ruhu zaten yok. Oysa ki
bizim tarihi su yollarımız bilhassa
da Mağlova öyle mi? Eyfel’den kat
be kat kıymetli bir eser. Bilindiği
ve doğru değerlendirildiği takdirde
ülkemize Eyfel’den çok daha fazla
katkısı olacağına eminim.”
BAŞKAN ALTUNAY’A TEŞEKKÜR
Soydan, Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay’ın Mağlova Su Kemeri
ve bölgeye yaptığı çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulundu:
“Başkan Altunay’ın bu doğrultuda
bir projesi olduğunu biliyorum.
Kendisi bölgeye, tarihe ve doğaya
gerçekten çok duyarlı bir insan.
Sultangazi İlçesi’ne kazandırdığı
Şehir Ormanları bunun en somut
göstergesi. Eğer o proje gerçekleşirse Şehir Ormanları, Mağlova’ya
kadar uzanacak ve Mağlova’nın
ülkemizin kültür turizmine açılma
noktasında çok büyük bir adım
atılmış olacak. Bu belgesele başlarken bir hayalim vardı. ‘Mağlova’ya kültür turları düzenlenmesi
ve Mağlova gibi bir eserin tüm
dünya tarafından bilinmesi’. Sayın
Başkan’ın projesini bu anlamda
hayati buluyorum ve gerçekleşmesini çok istiyorum.. Çünkü Mağlova
İstanbulumuz ve ülkemiz için çok
önemli bir kültür turizmi noktası
olabilecek özelliklere sahip…”

@sultangazibeled
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ESKİ

MOBİL
İSTANBULKART
MERKEZİ
SULTANGAZİ’YE
GELDİ

YENİ

MUHTARLIKLARA
MALZEME DESTEĞİ
Sultangazi Belediyesi, ilçedeki muhtarlıklara kırtasiye ve ofis malzemesi dağıttı.
Malzeme dağıtım töreninde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay,
muhtarların vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet verilmesi amacıyla
desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

ELEKTRİK KABLOLARI
YER ALTINA ALINIYOR
Sultangazi Belediyesi’nin başlattığı elektrik kablolarının yer altına alınması
çalışmalarını Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) sürdürüyor. Sultangazi
Belediyesi’nin İsmetpaşa ve Uğur Mumcu Mahalleleri ile 50. Yıl Mahallesi O
Caddesi ve altında tamamladığı çalışmalar, ilçenin farklı bölgelerinde BEDAŞ
tarafından devam ettiriliyor.

S

ultangazi Belediyesi’nin ilçede başlattığı
elektrik kablolarını yer altına alma çalışmalarını BEDAŞ sürdürüyor. Sultangazi
Belediyesi’nin BEDAŞ ile imzaladığı protokolle
İsmetpaşa ve Uğur Mumcu Mahallelerindeki
elektrik hatlarının yer altına alınması çalışmaları tamamlanmıştı. 50 Yıl Mahallesi O Caddesi
ve altında kalan sokaklar da tamamlandı.
Bu bölgedeki diğer çalışmaları ise BEDAŞ
üstlendi.
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BEDAŞ tarafından yapılan ihaleler kapsamında Sultançiftliği Mahallesi’de devam
eden çalışmalarla havai hatlar yeraltına
alınıyor. Cebeci ve 50. Yıl Mahallesi’ndeki
sokakları BEDAŞ çalışma programına aldı.
Sultangazi’nin tamamında sürdürülecek
olan çalışmalar ile elektrik kablolarının
oluşturduğu görüntü kirliliği ortadan kaldırılacak.

S

ultangazi Belediyesi, ilçedeki muhtarlıklara kırtasiye ve ofis malzeme desteği
verdi. Belediye Hizmet Binası’nda düzenlenen törene Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay, Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki
Yıldız ile mahalle muhtarları katıldı.
Törende konuşan Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay, muhtarlıklardaki işleri kolaylaştırmak ve vatandaşlara daha hızlı hizmet
verilmesi amacıyla desteklerini sürdüreceklerini söyledi.
Sultangazi Belediyesi olarak ilçedeki diğer
kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarına
cevap vermeye çalıştıklarını kaydeden Başkan
Altunay, şunları söyledi:

dolayı Belediye Başkanı Altunay ve ekibine
teşekkür etti.
Programda muhtarlara bilgisayar, yazıcı, toner,
fotokopi kağıdı, tükenmez kalem, ıstampa
kutusu ve mürekkebi gibi çeşitli kırtasiye ve
ofis malzemeleri dağıtıldı.

İETT İşletmeler Genel Müdürlüğü
tarafından hayata geçirilen,
“Mobil İstanbulkart Başvuru
Merkezi” Sultangazi’ye geldi. Proje
kapsamında hazırlanan hizmet TIR’ı
“Sultançiftliği Merkezi Camii” önünde
hizmet verdi.

İ

stanbul Büyükşehir Belediyesi’nin geliştirdiği ve antenli temassız kart teknolojisine
dayanan elektronik bilet İstanbulkart’a
ulaşmak artık kolaylaşıyor.
Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları meydanlarda, caddelerde, üniversite
kampüslerinde hizmet vermesi için İETT
tarafından dizayn edilen “İstanbulkart Mobil
Başvuru Merkezi” Sultangazi’ye geldi.
İstanbulkart Mobil Başvuru Merkezi,
İstanbul’un ilçelerini gezerek İstanbulkart
dağıtıyor. Böylelikle, mobil yolcuların başvuru merkezi sayesinde İstanbulkart başvuru
merkezlerine gelmelerine gerek kalmadan
İstanbulkart temin ediliyor.
Proje kapsamında hazırlanan hizmet TIR’ı 23
Mart-04 Nisan tarihleri arasında “Sultançiftliği Merkezi Camii” önünde hizmet verdi.

“Vatandaşlarımızın muhtarlıklardan hızlı ve
kaliteli hizmet almasını sağlamak amacıyla
sizlere desteklerimiz her yıl sürecek. Sultangazi’ye daha kaliteli hizmet vermek için hep
beraber çalışacağız. Hizmetlerin kesintisiz
gelmesi için bütün kurumlarımızla elbirliğiyle
çalışmayı sürdüreceğiz.”
Sultangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Yıldız da protokolü imzalayarak desteklerinden
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Okunacak Kitap

ÖDÜLLER

1915 ÇANAKKALE

KAHRAMAN
DESTANLAŞAN YİĞİTLER
Yazar : Alper Tunga ÖZEL

YARIŞMA ŞARTLARI

ÖZEL EĞİTİM SINIFLARI

1.Okunacak kitap katılımcı öğrencilere, okul idaresi tarafından ücretsiz verilecektir.
2.Yarışma sınavı Sabri Ülker Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapılacaktır.

HİZMETE AÇILDI
İsmetpaşa İlk ve Ortaokulu’na
hayırsever Mehmet Emin Yüce
tarafından yaptırılan iki adet özel
eğitim sınıfı hizmete açıldı. Açılış
törenine katılan Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay, eğitime
yapılan desteklerin kutsal olduğunu
belirterek “Eğitime destek sunmak
yarınlarımızı aydınlatmaktır” dedi.

www.sultangazi.bel.tr

4. Okul içi derecelendirme için en az 25 katılımcı olmalıdır,
5. Aynı okuldan ilçe derecelendirmesine giren öğrenci olduğu takdirde, ondan sonra
gelen en yüksek puanı alan öğrenciler okul derecelendirmesine tabi tutulur.

İ

smetpaşa İlk ve Ortaokulu’na hayırsever
Mehmet Emin Yüce adlı vatandaş tarafından
iki adet özel eğitim sınıfı yaptırıldı. Sınıfların açılış törenine Sultangazi Kaymakamı Ali
Uslanmaz, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim
Demir, Okul Müdürü Celal Burak, öğretmen ve
öğrenciler katıldı.
Programda konuşma yapan Kaymakam Ali
Uslanmaz, hayırsever vatandaşa teşekkür
ederek, eğitime yapılan katkıların önemli
olduğunu söyledi. Eğitime yapılan desteklerin
geleceği yön vereceğini kaydeden Uslanmaz,
“Eğitime yapılan yatırımlar geleceğimizi
aydınlatıyor. Özellikle engelli öğrencilerimize
yönelik yapılan eğitim yatırımları oldukça
önemli ve anlamlı” dedi.
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay
da konuşmasında eğitime yapılan desteklerin kutsal olduğunu ifade etti. Sultangazi
Belediyesi olarak eğitim ve sağlığın öncelikleri
arasında yer aldığını kaydeden Başkan Altunay, şunları söyledi:
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3.Yarışma/Sınav günü öğrenciler, nüfus cüzdanı ile sınava katılacaklardır.

6. Yarışma sınavında belirtilen kitaptan 100 soru sorulacaktır. Dereceye girmek için 70
puan barajını aşmak gerekir. Eşitlik durumunda kur’a çekilir.

“Eğitim ve sağlık her zaman destek sunduğumuz öncelikli kurumlarımızdır. Yarınlarımıza
yapılan yatırımlar arasında en önemlisi ve
en kutsalı eğitimdir. Eğitime destek sunmak
yarınları aydınlatmaktır. Bir dönem içinde Sultangazi’ye 28 okul kazandırırken, 6 okul yapımı
da programa alındı. Daha iyi bir Sultangazi
hedefi için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.”
Başkan Altunay, hayırsever vatandaşa teşekkür ederek bu tür desteklerin artmasını istedi.
Programda Kaymakam Uslanmaz, hayırsever
Mehmet Emin Yüce’ye teşekkür plaketi takdim
etti. Başkan Altunay da İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir’e ilçede yaptığı çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi sundu.

Okul Birincilerine
Tablet Bilgisayar
Kur’anı Kerim Meali

Okul İkincilerine
Riyazü’s Salihin Takımı
Kur’anı Kerim Meali

Okul Üçüncülerine
İslam İhmihali
Kur’anı Kerim Meali

16 Mart-30 Nisan

Okullarda duyurulması ve
başvuruların alınması

10 Mayıs 2015

Yarışma sınavının
yapılması

29 Mayıs 2015
Ödül Töreni

SULTANGAZİ
BÜLTENİ

Sempozyum öncesi Sağlık Bakan Mehmet Müezzinoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri Savaş
Galerisi’ni ve Çanakkale Zaferi’nden geriye kalanlardan oluşturulan Gezici Müze’yi gezdi.

100 YIL ÖNCE ÇANAKKALE’DE YAŞANANLAR
100. YILINDA SULTANGAZİ’DE ANLATILDI

SULTANGAZİ’DE
ÇANAKKALE RUHU

Sultangazi Belediyesi,
Çanakkale Zaferi’nin
100. yılında sempozyum,
sergi, tiyatro, konser ve
birçok etkinlik düzenledi.
Sempozyumla başlayan
programa katılan Sağlık
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu,
“Hangi senaryoyu oynarsanız
oynayın, bu medeniyeti yok
edemeyeceksiniz, Çanakkale’yi
geçemeyeceksiniz” dedi.
20
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C.

anakkale, yokluklar içindeki bir
milletin çağın en güçlü devlet ve silahlarına topyekün direnişinin gerçek
bir destanıdır. Bu destan aynı zamanda
Türkiye Cumhuriyeti’nin de temellerini
atmıştır. Sultangazi Belediyesi de Çanakkale Savaşları’nın 100. yıldönümünde
düzenlediği etkinliklerle Çanakkale ruhunu
Sultangazi’ye taşıdı.
Sultangazi Belediyesi Nikah Salonları’nda düzenlenen “100. Yılında Çanakkale”
sempozyumu ve etkinliklerin açılış törenine
Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Lib-

ya’nın İstanbul Konsolosu Abdelftah A. M. İmhamed,
İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran, Sultangazi
Kaymakamı Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay, AK Parti İlçe Başkanı Suzan Dağlar Civan
ile sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Program; sempozyum başkanı Dr. Coşkun Yılmaz’ın
konuşmasıyla başladı. Çanakkale Zaferi’nin sıradan
bir olay olmadığını ifade eden Yılmaz, “ Çanakkale,
kendi çıkarları doğrultusunda dünyayı şekillendirmeye çalışan güçlere karşı kazanılan bir savaştır” dedi.
Yılmaz, Çanakkale Savaşı’nda kazanılan ruhu, gelecek
kuşaklara anlatmanın önemine vurgu yaptı.

şine de zemin hazırladığını söyledi. Başkan
Altunay, “250 bin şehidimizin ruhunun şad
olması, bugünkü gençliğimizin Çanakkale
ruhuyla bezenmesiyle mümkündür. Övgülerin
en güzeline layık olan Çanakkale Şehitleri asla
unutulmayacak, milletimizin kalbinde ebedi
yaşayacaktır” ifadesini kullandı.

Başkan Altunay:
“Bugün Anadolu’nun tüten
her evin kutsi hatırasında bir
Çanakkale şehidinin olduğu
muhakkaktır. Her aile bir
Çanakkale yetimidir. Bu hal,
nesilden nesile intikal eden
bir şeref madalyasıdır”
“ÇANAKKALE RUHU HEP CANLI KALMALI”
Sağlık Bakan Müeezinoğlu ise konuşmasında
Çanakkale Zafer’inde yaşanan ruhun hep canlı
tutulması gerektiğini söyledi. ”İstanbul’un fethinden neredeyse 100 yıl önce ortaya çıkan bir
medeniyet anlayışını, ruhunu ondan sonraki
yıllarda geniş bir coğrafyaya güçlü bir medeniyet olarak yansıttık” diyen Bakan Müezzinoğlu,
bugün insanlığın hala o medeniyetin yokluğunun acılarını çektiğine vurgu yaptı.
Bakan Müezzinoğlu, “Bugün insanlık o
medeniyetin değerlerinin yokluğunu, her
gün on binlerce insanın katledildiği savaşları,
zulümleri, haksızlıkları yaşıyor. Bu nedenle
o medeniyet ruhunu, Çanakkale Zaferi’nin
100’üncü yıl dönümünde yeniden anlamaya,
onu bütün boyutlarıyla anlatmaya ve hissetmeye ihtiyacımız var” dedi.
Çanakkale’nin geçilmez ve geçilemeyecek
olduğunu sözlerine ekleyen Müezzinoğlu,
”Çanakkale geçilmezdir. Ne yaparsanız yapın,
Hangi senaryoyu oynarsanız oynayın, bu me-

Sempozyumda divan şiirinin günümüzün
önemli temsilcilerinden olan Prof. Dr. İskender
Pala, ‘Şehadet ve Şehit ‘başlıklı sunum yaptı
Program sonrası Müezzinoğlu ve Başkan
Altunay tarafından sempozyuma konuşmacı
olarak katılan Dr. Coşkun Yılmaz ve Prof. Dr.
İskender Pala’ya plaket takdim edildi.
deniyeti yok edemeyeceksiniz . Çanakkale’yi
geçemeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.
HER AİLE BİR ÇANAKKALE YETİMİDİR
Programda konuşan Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay, Çanakkale’nin nesilden
nesile intikal eden bir şeref madalyası olduğunu söyledi.
Çanakkale’de kahramanlık destanının yazıldığını kaydeden Başkan Altunay, “Çanakkale
Zaferi vatan, millet, bayrak, din ve devlet uğruna göğsünü siper eden ve bir gül bahçesine
girercesine şehadet şerbeti içen şehitlerimiz
ile onların silah arkadaşları gazilerimizin
kahramanlık destanıdır. Bugün Anadolu’nun
tüten her evin kutsi hatırasında bir Çanakkale
şehidinin olduğu muhakkaktır. Her aile bir
Çanakkale yetimidir. Bu hal, nesilden nesile
intikal eden bir şeref madalyasıdır” dedi.

Sempozyumun öğleden sonraki bölümünde oturum başkanlığını Prof. Dr. Mustafa
Küçükaşcı yaptı. Bu oturumda Prof. Dr. Erhan
Afyoncu, Prof. Dr. Cezmi Eraslan, Dr. Mehmet
Niyazi Özdemir ve Özhan Eren tebliğlerini
sundu.

Başkan Altunay, Çanakkale Savaşı’nın Türk
milletinin yeniden uyanışına ve bir millet
olarak dünya sahnesinde yeniden yükseli-

@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye

SULTANGAZİ
BÜLTENİ

CANAKKALE

HÜRRİYET DAVASIDIR
“100. Yılında Çanakkale” konulu sempozyumun ikinci gününde
konuşan Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır, Çanakkale’nin bir
hürriyet davası olduğunu belirterek, bu savaşın her vatandaş için bir
onur meselesi olduğunu söyledi.

S

ultangazi Nikah Salonları’nda
düzenlenen “100. Yılında Çanakkale” sempozyumun ikinci gününe
Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır,
İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz, Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay, AK
Parti İlçe Başkanı Suzan Dağlar Civan ile
sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok
sayıda vatandaş katıldı.

doğru yolculuk etmekten mutluluk
duyduklarını söyledi.

18 BİN SULTANGAZİLİ ÇANAKKALE’YE

18 bin kişiyi etkinlikler kapsamında Çanakkale’ye göndereceklerini ifade eden
Başkan Altunay, şunları söyledi:

Sempozyumun ikinci günün açılış
konuşmasını yapan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Çanakkale
Zaferi’nin 100. yılında tarihi köklerimize

16 akademisyenin Çanakkale Zaferi’ni
tüm yönleriyle anlattığını belirten
Başkan Altunay, “Çanakkale Savaşı’nda
gençlik, çocuk ve bilinmeyenler konu
başlıklarıyla akademisyenlerimiz bizlerle
bilgilerini paylaşıyorlar. Savaş galerisi
ve Gezici Müze’yle de Çanakkale’nin
izlerine tanıklık ediyoruz” dedi.

“18 bin kişiyi 23 Mart itibariyle Çanakkale’ye taşıyoruz. 5 yılda 60 bin vatandaşı-

Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır: Avustralya ve Yeni
Zelanda varlıklarını Çanakkale’ye dayandırmaktadırlar. Bu
savaş, Türkiye’nin ve dünyanın kaderini çizmiş bir savaştır.

mızı Çanakkale’ye götürdük. Bu
yıl da 20 bin kişiyi daha götürerek
6 yılda 80 bin vatandaşımızı köklü
tarihimizle buluşturmuş olacağız.
15 yaşında gençlerimizin gözlerini
kırpmadan vatan uğruna canlarını
feda ettiği Çanakkale Savaşı’nı
konuşmayı sürdüreceğiz. Tarihe
sığmayacak kadar büyük bir destan yazan Çanakkale şehitlerimizi,
kutsal vatan topraklarımızın her
bir karışı için göğsünü siper ederek
yurdumuzu düşmandan temizleyen tüm şehitlerimizi rahmetle ve
minnetle anıyoruz.”
BİRLİK VE BERABERLİĞİN
SİMGESİDİR
Programda konuşan İstanbul
Milletvekili Şirin Ünal, Çanakkale
Savaşı’nın insanlık tarihinin en
asalet dolu savaşı olduğunu söyledi. Çanakkale Savaşı’nın istiklal
meşalesi olduğunu kaydeden
Ünal, “Sadece şanlı Türk tarihimizin değil, insanlığın asalet dolu
savaşıdır. Bir İstiklal meşalesi,
geleceğe yürüyüşümüzün ilham
kaynağıdır” dedi.

ÇANAKKALE’NİN ASİL RUHU
Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır
da konuşmasında Çanakkale
Savaşı’nın etkilerini tüm dünyaya
hissettirdiğini söyledi. Avustralya
ve Yeni Zelanda ülkelerinin milli
kimliklerini Çanakkale Savaşıyla
kazandıklarını belirten Bozkır, “Bu
ülkeler, varlıklarını Çanakkale’ye
dayandırmaktadırlar. 1. Dünya
Savaşı’nın uzamasına neden olmuş;
Türkiye’nin ve dünyanın kaderini
çizmiş bir savaştır” dedi.
Çanakkale’nin bir hürriyet davası
olduğuna dikkat çeken Bozkır, “Bir
asır önce yaşanan bir hürriyet davası, bir ölüm kalım mücadelesidir.
Çanakkale asil bir ruhtur” şeklinde
konuştu.
Türk, Kürt, Çerkez, Laz demeden

her vatandaşın cepheye koştuğu bir
savaş olduğunu hatırlatan Bakan
Bozkır, “Çanakkale kardeşliğin
göstergesidir. Türk’ü, Laz’ı, Kürt’ü,
Çerkez’i cepheye koştu. Her Türk
vatandaşı için onur meselesidir”
dedi.
Hiçbir savaşta eli kalem tutan bu
kadar insanın ölmediğine dikkat
çeken Bozkır, şunları söyledi:
“Askeri akademilerden, tıp fakültelerinden ve liselerden çocukların
seve seve cepheye giderek vatan
uğruna canlarını feda ettikleri bir
savaştır. Her yönüyle anlamlı olan
Çanakkale Savaşı, centilmen bir
savaş olmasıyla da tektir. Savaş
sırasında ve sonrasında saygının
gösterildiği centilmen bir zaferdir
Çanakkale”.

Prof. Dr. Mehmet İpşirli’nin oturum
başkanlığında; Prof. Dr. Süleyman
Beyoğlu “Çanakkale Savaşı” , Prof.
Dr. Zekeriya Kurşun “Cephenin
Gerisindekiler”, Dr. Önder Bayır
“Çanakkale Savaşı’nda Kullanılan
Kimyasal Silahlar” ve Prof. Dr.
Nuran Yıldırım’ da “Zaferin Tıbbiyeli
Öğrencileri” başlıklar altında tebliğlerini sundular.
Sempozyumun ikinci oturumuna
Prof. Dr. Azmi Bilgin başkanlık yaptı.
Prof. Dr. Abdullah Uçman, Beşir
Ayvazoğlu, Prof. Dr. Mustafa Uzun ve
Bünyamin Nami Tonka tebliğlerini
sundu. Öğleden sonraki oturuma
ise Prof. Dr. Çoşkun Çakır başkanlık
yaptı. Son oturumda Dr. İsmail Bilgin, Ahmet Vurgun, Zümrüt Sönmez
ve Ebubekir Al tebliğ ve açıklamalarda bulundular.

Çanakkale Savaşı’nın birlik ve
beraberliğin de simgesi olduğuna
dikkat çeken Ünal, “Yemen’den
Şam’dan, Erzurum’dan Sivas’tan
her milletten insanın vatanı uğruna canlarını feda ettiği Çanakkale
Savaşı, bir birlik ve beraberliğin
en önemli özelliğidir. Çanakkale
Savaşı muhteşem bir kahramanlık
destanıdır” ifadelerini kullandı.

22

www.sultangazi.bel.tr

@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye

SULTANGAZİBÜLTENİ

SAVAŞTA YAŞANILAN ACILARIN, ZORLUKLARIN VE TÜRK ORDUSU’NUN CENTİLMEN DURUŞU

100.
YILINDA
ÇANAKKALE ETKİNLİKLERİ
Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği,
“Çanakkale Zaferi’nin 100. Yıldönümü”
etkinlikler kapsamında Türk Halk
Müziği’nin önemli isimlerinden Esat
Kabaklı verdiği konserde, Çanakkale’ye
özel türküleri seslendirdi. Etkinlikler
kapsamında “Çanakkale Yolun Sonu”
isimli sinema filmi ile “Çanakkale
Geçilmez”adlı çocuk animasyon filmi
beyaz perdeye yansıdı.
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T

ürk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı
konser verdi. Sultangazi Nikah Salonları’nda düzenlenen konserde Esat
Kabaklı, Çanakkale’ye özel türküleri seslendirdi. Etkinlikler kapsamında ayrıca “Çanakkale
Yolun Sonu” isimli sinema filmi ile “Çanakkale
Geçilmez” adlı çocuk animasyon filmi gösterildi. “Çanakkale Yolun Sonu” isimli sinema
filminde Çanakkale’nin isimsiz kahramanları
üzerinden Çanakkale Cephesi ve o dönemde yaşanılanlar konu ediliyor. “Çanakkale
Geçilmez” adlı çocuk animasyon filminde ise
savaşın yaşandığı bölgelerden alınan resimlerin birebir çizimleriyle izleyiciler Çanakkale’ye
götürülüyor.

ESİR TİYATRO OYUNU

E

tkinlikler kapsamında
Sultangazi Belediyesi Nikah
Salonları’nda Çanakkale
Savaşı’nı anlatan “Esir” isimli
oyun sahnelendi. Çanakkale
Savaşı’nda cephede savaşan
askerleri anlatan oyunu, çok
sayıda vatandaş ilgiyle izledi. Oyunda esir düşen İngiliz
askerini ordusuna geri teslim
etme görevini üstlenen Mehmet
Onbaşı’nın yaşadıkları mizahi bir
dille anlatılıyor.

Çanakkale Zaferi’nin 100. Yıl
etkinlikleri kapsamında Çanakkale
Savaşı’nda cephede savaşan
kahraman askerleri anlatan “Esir”
isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Savaşta yaşanılan acıların,
zorlukların ve Türk Ordusu’nun
centilmen duruşunun aktarıldığı
oyunda, kahramanlarca yazılan
Çanakkale Savaşı Destanı’nın
önemine dikkat çekildi.
Tiyatro oyununu izlemeye gelen
öğrenciler, Çanakkale Savaş
Galerisi ve müzeyi gezme imkanı
da buldu.
@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye
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SULTANGAZİ’DE ELLER DUAYA

ŞEHITLER
IÇIN AÇILDI
D

iyanet İşleri Başkanlığı, Çanakkale
Şehitlerini Anma Programı kapsamında bu yıl bir ilke imza attı. 18
Mart Çanakkale Zaferi’nin 100. Yılı münasebetiyle 81 il ve 957 ilçe olmak üzere tüm
yurtta 18 Mart günü sabah namazında
aynı anda şehitlerin ruhu için eller duaya
açıldı.

Sultangazi’de, Sultançiftliği Merkez
Camii’nde sabah namazında gerçekleşen programa Sultangazi Kaymakamı Ali
Uslanmaz, Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay, İlçe Müftüsü Yusuf Sarıkaya,
İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir,
İlçe Sağlık Müdürü Emrah Eray katıldı.
Programda, Kur’an-ı Kerim’den ayetlerin
okunmasının ardından tekbirler ve salat-ü

18 Mart günü sabah namazında,
81 il ve 957 ilçenin merkez
camilerinde, aynı anda
yüzbinlerce el, şehitlerin
aziz ruhu için duaya açıldı.
Sultangazi’de Sultançiftliği
Merkezi Camii’nde sabah
namazında gerçekleşen
programda, Kur’an-ı Kerim’den
ayetlerin okunmasının ardından
tekbirler ve salat-ü selamlarla
aziz şehitlerin ruhları şad edildi.

selamlarla aziz şehitlerin ruhları şad
edildi. 18 Mart sabahında tek yürek haline
gelen Sultangazililer, şehitlerini rahmet ve
minnetle andı.
HERKESE ASKER TAYINI
Çanakkale Şehitleri’ni anma programı
kapsamında namaz sonrası vatandaşlara,
Çanakkale’de vatanını savunmak için
mücadele veren askerlerin yaşadıklarının
hissedilmesi için “asker tayını” dağıtıldı.
Vatandaşlara, zeytin, üzüm hoşafı ile tayın
ekmeğinden oluşan öğün ikram edildi. Şehit düşen askerlerin çoğunluğunun yaşlarının 13-20 arasında olduğu Çanakkale’de,
Şehitleri Anma Programı’na gençlerin
yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERLE BULUŞMA

S

ultangazi Belediyesi, şehit yakınları ve gazileri bir araya getirdi.
Sultangazi Belediyesi Nikah
Salonları’nda düzenlenen programda
konuşan Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay, “Şehitlerimize duyduğumuz derin saygı, bizi ‘millet’ yapan
en önemli manevi değerlerimizden biridir. Bu kültür, bugün şehitlerimize ve
gazilerimize duyduğumuz derin saygı
ve rahmet dualarında bizi birleştiriyor,
‘millet’ olmamızı resmediyor” dedi.
Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Çanakkale
Zaferi’nin 100. Yılı etkinlikleriyle şehit
ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.
Şehitliği en yüksek manevi mertebe
sayan bir kültürün çocukları olduğumuzu belirten Başkan Altunay, “Şehitlerimize duyduğumuz derin saygı,
bizi ‘millet’ yapan en önemli manevi
değerlerimizden biridir. Bu kültür,
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bugün şehitlerimize ve gazilerimize
duyduğumuz derin saygı ve rahmet
dualarında bizi birleştiriyor, ‘millet’
olmamızı resmediyor” dedi.
Birlik ve beraberlik içinde yaşamamızı, şehitlerimize ve gazilerimize
borçlu olduğumuzu kaydeden Başkan
Altunay, şunları söyledi:
“Bugün millet olarak, birlik ve
beraberlik içinde, bağımsız ve hür
yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize
ve kahraman gazilerimize borçlu
olduğumuzun bilinci içinde hareket
etmeliyiz. Bu uğurda canlarını ortaya
koyan gazilerimize hak ettikleri saygıyı göstermek milletimizin vatanına
ve tarihine bağımlılığının bir ifadesi
olacaktır. Aziz şehitlerimiz yattıkları
yerlerde şunu hissetmelidirler ki; bu
kutsal vatan toprakları, bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra da Türk
milleti tarafından en kutsal emanet
olarak muhafaza edilecektir.”
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İSTİKLAL
MARŞI’NIN
KABULÜNÜN
YILDÖNÜMÜ

İ

stiklal Marşı’nın kabulünün 94. yıldönümü dolayısıyla program düzenlendi.
Sultangazi Belediye Nikah Salonları’nda
düzenlenen programa Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay, İlçe Milli Eğitim
Müdürü İbrahim Demir, İlçe Müftüsü Yusuf
Sarıkaya, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
düzenlenen program İstiklal Marşı’nın
okunmasıyla başladı. Öğrenciler Kur’an-ı
Kerim tilaveti sundu.

İstiklal Marşı’nın
kabulünün 94.
yıldönümünde, Milli
Şairimiz Mehmet
Akif Ersoy anıldı.
Programda konuşan
Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay,
İstiklal Marşı’nın bir
diriliş destanı olduğunu
belirterek, M. Akif’i
rehber edinmek
gerektiğini ifade etti.
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Programda konuşma yapan Sultangazi
İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir,
İstiklal Marşı’nın özgürlüğümüzün metni
olduğunu söyledi. M. Akif Ersoy’un iyi bir
mütefekkir olduğunu kaydeden Demir,
“M. Akif hayatını Kur’an-ı Kerim’in emrettiği
çizgide yaşayan bir şairdir. Onun hayatını,
duruşunu, sadakatini ve erdemini örnek
alarak yaşamalıyız” dedi.
Programda konuşan Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay, İstiklal Marşı’nın
Türk milletinin diriliş destanı olduğunu

14 MART
TIP BAYRAMI
KUTLANDI
Sultangazi Belediyesi, 14 Mart Tıp
Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık
çalışanlarını bir araya getirdi. Belediye
Binasında düzenlenen programda
konuşan Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay, “Doktorluğun özü, insana
karşılıksız hizmet ve fedakârlıktır. Zaman
mefhumu gözetilmeksizin kapısı çalınan,
hastasının ıstırabını dindirmeden mesaisini
bitirmeyen hekimlerimiz için hekimlik bir
meslek değil, bir yaşam biçimidir” dedi.

ifade etti. M. Akif Ersoy’un milli marşımızı
Safahat adlı eserine almamasının sebebini
anlatan Başkan Altunay, “Milli marşımız
için ‘Benim değil, milletimindir’ diyerek
Safahat’a almamıştır.” dedi. M. Akif’in,
eserlerinde verdiği mesajlarıyla yol gösterici olduğuna dikkati çeken Başkan Altunay,
şunları söyledi:

BAŞKAN ALTUNAY: “DOKTORLUĞUN ÖZÜ, İNSANA KARŞILIKSIZ HİZMET VE FEDAKÂRLIKTIR”

“ O, sadece şair değil, Kurtuluş Savaşı’nı
on kıtaya sığdırarak Milli Mücadele’yi en
mükemmel bir şekilde dile getiren şahsiyettir. Bu nedenle milletin dili, sesi olan
bu şahsiyetin hayatının bilinmesi ve her
fırsatta dile getirilmesi yetmez, toplumun
her kesimi tarafından örnek alınması
da gerekiyor. Şiirlerinde verdiği birlik,
beraberlik ve bağımsızlık mesajlarıyla her
zaman bize rehber olmuştur.”

ultangazi Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı
dolayısıyla ilçede görev yapan sağlık
çalışanlarını bir araya getirdi. Sultangazi
Belediye Binası’nda düzenlenen toplantıya
Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, AK Parti
İlçe Başkanı Suzan Dağlar Civan, İlçe Sağlık
Müdürü Dr. Emrah Eray, hastane yöneticileri,
doktorlar ve sağlık çalışanları katıldı.

S

olduğunu kaydeden Başkan Altunay, “Doktorluğun özü, insana karşılıksız ve beklentisiz hizmet, fedakârlıktır. İyileştirmeye ve yaşatmaya
vesile olma görevi hekimliği, belki de en zor ve
sorumluluğu en ağır mesleklerden birisi haline
getirir. Zaman mefhumu gözetilmeksizin kapısı
çalınan, hastasının ıstırabını dindirmeden mesaisini bitirmeyen hekimlerimiz için, hekimlik
bir meslek değil, bir yaşam biçimidir” dedi.

Programda daha sonra öğrenciler Milli
Şairimiz M. Akif’in eserlerinden örnekler
sundular. Program sonunda ise şiir okuma
yarışmasında dereceye giren öğrencilere
hediyeleri takdim edildi.

Programda konuşan İlçe Sağlık Müdürü Dr.
Emrah Eray, 14 Mart Tıp Bayramı’nın tarihçesi
hakkında bilgi verdi. Tıp Bayramı’nın 1. Dünya
Savaşı’nda İstanbul’un işgal edilmesine karşı
tıbbiyeli öğrencilerin tepkisi olarak kutlanmaya başlandığını ifade eden Eray, “Tıp Bayramı’nı meslektaşlarımızın bir yurt savunma hareketi olarak başlatmasından onur duyuyoruz.
Geçmişte bu vatan için hizmet veren, canlarını
feda eden tüm sağlık çalışanlarımızı minnet ve
şükranla anıyoruz” dedi.

Başkan Altunay, ilçedeki sağlık yatırımları hakkında da bilgi verdi. Aile sağlığı merkezlerinin
sayısının 12’den 27’ye çıkarıldığını ifade eden
Başkan Altunay konuyla ilgili şu açıklamalarda
bulundu:

Tüm sağlık çalışanlarıyla ortak bir platform
oluşturduklarını kaydeden Eray, mesleki bilgi
paylaşımı ile sorunlara çözüm bulduklarını
söyledi.
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay da
konuşmasına sağlık çalışanlarının bayramını
kutlayarak başladı. Varlığına “kutsallık”atfedilen yegâne mesleklerden birinin doktorluk

“Sultangazi’deki sağlık yatırımlarıyla, vatandaşımızın ilçe dışına çıkmadan sağlık hizmeti
almasını amaçlıyoruz. Yapımı devam eden 600
yataklı hastane ile de İstanbullular Sultangazi’ye gelerek sağlık hizmetlerinden faydalanabilecekler. Amacımız siz değerli sağlık
çalışanlarımızla birlikte ilçemizi daha modern
ve yaşanabilir bir hale getirmek.”
Program sonunda protokol üyeleri sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi takdim etti.
Sultangazi Belediye Başkanı Altunay, 14
Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık
kuruluşlarını da gezerek, sağlık çalışanlarının
bayramını kutladı.
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lı’dan miras kalan ziller ile dünyaya Türk adını
duyurduklarını söylüyor.
1981’de el işçiliğiyle başladığı mesleğini
1996’da taşındıkları Habibler’deki atölyede
sürdürdüğünü ifade ediyor:
“Amerika başta olmak üzere dünyanın her yerine yüzde 70’e varan ihracat gerçekleştiriyoruz.
En son ihracat yaptığımız ülkelere Kamboçya’yı da ekledik.”
Davul ve zil sesleriyle başlayan Whiplash
filminde de Bosphorus marka ziller çalınıyor.
Şeker, dramatik kurgusu ve müzikleriyle üç
Oscar’a layık görülen Whiplash filmi için 15-20
adet zil gönderdiklerini de sözlerine ekliyor :
“Bir bateristin hırsını ve azmini anlatan film
başarılı bir yapım. Filmle birlikte Japonya’dan
Kore’den, dünyanın her yerinden bize ulaşmaya çalışıyorlar. Habibler’deki adresimizde
yurtdışından gelen misafirlerimizi ağırlıyoruz.”

SULTANGAZİ’DEN
DÜNYAYA YAYILAN ZİL SESLERİ
Dünyanın ünlü müzik gruplarının kullandığı davul zilleri Sultangazi’de üretiliyor, Habibler’deki
Bosphorus atölyesindeki işçilerin hünerli ellerinde şekilleniyor. Çekiç seslerinin eksik
olmadığı Sultangazi’deki atölyede üretilen ziller, atölyenin sahibi Hasan Şeker’in deyimiyle
‘herkesin kalbine göre seslere’ dönüşüyor.
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Şeker, bakır ve kalayın eritilmesiyle başlayan
zillerin yapımında gizli bir formül olduğunu

söylüyor. Pek az insanın bildiği bu özel formül,
hünerli işçilerin ellerliyle bugünlere kadar
ulaşmayı başarıyor:
“Sıvı haline gelen bakır ve kalayı belli kalıplarda alıyoruz. Fırına atarak pizza şekline
dönüştürdüğümüz kalıpları ilaçlı suya atarak
formunu veriyoruz.”
Metalin saf özelliğini almasının ardından torna
ve yüzlerce çekiç darbesiyle ziller tamamlanıyor. Yapılan ziller şekline, ağırlığına ve en
önemlisi sesine göre de müzik gruplarına göre
sınıflandırılıyor. Diana Krall, Zaz gibi dünyaca
ünlü sanatçıların zillerini kullandığını kaydeden Şeker, büyük konserlerde Türk zillerinin
çalınmasının onurunu yaşadıklarını söylüyor.
23 işçinin çalıştığı atölyede yapılan her bir zil
kendine özgü sesiyle alıcısını bekliyor. Master,
Ottoman, Paşa, Vezir, Samba gibi isimlerle
anılan onlarca zil çeşidi bulunuyor. Çekiç seslerinin eksik olmadığı atölyede üretilen ziller,
Hasan Şeker’in deyimiyle ‘herkesin kalbine
göre seslere’ dönüşüyor.

D

üşmandan korunmak amacıyla kullanılan kalkanların, kılıç darbeleriyle birlikte
çıkardıkları seslerin kulağa hoş gelmesiyle başlıyor zillerin tarihçesi. Osmanlı zamanında savaş meydanlarında mehterenlerin
bandolarında kullanılıyor. Müzik piyasasının
genişlemesiyle birlikte özellikle Amerikadaki
caz, heavy metal, rock’n roll gibi türlerde davul
zilleri kullanılıyor.
Dünyanın ünlü müzik gruplarının kullandığı
davul zilleri Sultangazi’de üretiliyor, Habibler’deki Bosphorus atölyesindeki işçilerin hünerli ellerinden geçiyor. Bosphorus Cymbals’ın
üç ortağından biri olan Hasan Şeker, Osman-
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“KADINLAR

GELECEĞİN
MİMARLARIDIR”

S
SULTANGAZİ’DE

DEV ÇINARLAR BULUŞTU
Sultangazi Belediyesi, Yaşlılar Haftası dolayısıyla ilçedeki dev çınarları bir
araya getirdi. Gecede konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay, her insanın yaşlılıkla tanışacağına dikkat çekerek, sağlıklı ve
gelişen bir toplumun yaşlılarına gösterdiği saygıyla ölçülebildiğini söyledi.

S

ultangazi Belediyesi, Yaşlılar Haftası’nda ilçedeki dev çınarları buluşturdu.
Sultangazi Nikah Salonları’nda düzenlenen toplantıya Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay, AK Parti İlçe Başkanı Suzan
Dağlar Civan, AK Parti İlçe Yaşlılar Komisyonu
Başkanı İsmail Yalçın ile çok sayıda vatandaş
katıldı.
Programda konuşan Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay, yaşlıların kıymetini
her zaman bilmek gerektiğini söyledi. Her
insanın yaşlılıkla tanışacağını kaydeden Başkan Altunay, sağlıklı ve gelişen bir toplumun
yaşlılarına gösterdiği saygıyla ölçülebildiğini vurguladı. Başkan Altunay, “Her insan
yaşamın kaçınılmaz durumu olan yaşlılıkla
bir gün tanışacaktır. Yaşlılık her insandan

32

www.sultangazi.bel.tr

saygı ve hürmet görülmesinin beklendiği bir
evredir. Yaşlılığımızda bize hürmet edilmesini arzuluyorsak, biz de yaşlılarımıza saygı
göstermeliyiz” dedi.

ultangazi Belediyesi, 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü’nde belediyede çalışan
kadın personeli bir araya getirdi. Sultangazi Belediyesi Binası Yemekhane Salonu’nda
düzenlenen toplantıya Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay, başkan yardımcıları ile
belediyenin kadın çalışanları katıldı.
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay,
Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak başladığı
konuşmasında bir neslin devamını sağlayan
kadınlarımızın birer mücevher olduğunu
söyledi.
Ziya Gökalp’in “Kadın tamam olmadıkça eksik
kalır bu hayat” sözlerini hatırlatan Başkan
Altunay, şunları söyledi: “Kadınlarımız olmadan hayat boş kalır. Anne olarak neslimizin
devamını sağlıyor. Aile birliğimizi sürdürmemizi sağlıyor ve zor zamanlarımızda yanımızda
oluyorlar. Nene Hatunlar, Kara Fatmalar gibi
cepheye koşuyorlar. Kadınlarımızın değerini
her zaman bilmeliyiz.”

AK Parti İlçe Başkanı Suzan Dağlar Civan da
yaşlıların hayatlarımıza değerler kattığını
belirterek, “Yaşlılarımıza her zaman gerekli
saygıyı göstermeliyiz. Biz yaşlılarımızla
beraber büyük bir aileyiz” dedi. Yaşlılarımızın
yetiştirdiği evlatların vatana sahip çıktığına
dikkat çeken Civan, şunları söyledi:

Kadına yönelik şiddetten duyduğu rahatsızlığı
dile getiren Başkan Altunay, “Kadına yönelik
şiddet toplumumuzun en ağır yaralarından
biridir. 21. yüzyılda bu şiddet kabul edilemez.
Kadını ikinci sınıf gören zihniyeti değiştirmek
ve kadınlarımızın birer mücevher olduğunu
aslında erkeklere anlatmamız gerekiyor”
ifadelerini kullandı.

“Yaşlılarımızın yetiştirdiği evlatlar bu vatana
hizmet etti; korudu ve himaye etti. Yaşlılarımızın verdiği emeklerle bu toplum ayakta
kalmayı başardı. Onlara her zaman saygımızı
ve minnetimizi göstermeliyiz.”

Programda söz alan Başkan Yardımcısı Rana
Danışman da Kadınlar Günü’nü kutlayarak
kadınların annelik gibi çok önemli bir vazifeyi
yerine getirdiğini söyledi.

OKYANUS
YÜREKLİ KADINLARIMIZ
Sultangazi Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gazeteci-yazar Mine
İzgi’yi Sultangazililerle buluşturdu. “Tarihe Yön Veren Kadınlar” konulu söyleşinin
konuğu olan yazar İzgi, çözüme odaklanan okyanus yürekli kadınların tarihe yön
verdiğini söyledi.

S

ultangazi Belediyesi, Dünya Kadınlar
Günü dolayısıyla gazeteci-yazar Mine
İzgi’yi konuk etti. Sultangazi Belediyesi
Nikah Salonları’nda düzenlenen programa
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay,
Sultangazi Kadın Meclisi Başkanı Nurcan Öztürkmen ile Sultangazili kadınlar katıldı.
Programın açılış konuşmasını Sultangazi Kadın Meclisi Başkanı Nurcan Öztürkmen yaptı.
Öztürkmen, konuşmasında kadının toplumdaki önemine dikkat çekerek kadına yönelik
şiddeti de eleştirdi.
NİCE İSİMSİZ KADIN KAHRAMANLARIMIZ
VAR
Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, kadınlara değer verilmesi
gerektiğini söyledi. Kadına yönelik şiddete
karşı güç birliği yapılması gerektiğine işaret
eden Başkan Altunay, “Çocuklarının annesine
uyguladığı şiddetin yarın kızına da uygulanabileceğini düşünmeleri gerekir. Bu nedenle
kadınlarımızın önemini en fazla erkeklerimize

anlatmalıyız” dedi.
Tarihimize baktığımızda kriz dönemlerinde
ortaya çıkan çok sayıda kadın kahramanın
yer aldığını kaydeden Başkan Altunay şunları
söyledi:
“Bu kahraman kadınlarımız; yeri geldi kağnısı
ile veya sırtında cepheye, mermi, erzak ve giyecek taşıdı. Yeri geldi hemşire oldular, askerin
ağrısını dindirdiler, yarasını sardılar. Yeri geldi
halkı işgale karşıuyandırmak için çabaladılar.
Yeri geldi silahlarını kaptılar, Kurtuluş Savaşı’na katıldılar. Nene Hatunlar, Kara Fatmalar,
Domaniçli Habibeler ve daha nice isimsiz
kahramanlarımız bulunuyor.”
TARİHE YÖN VERMEK İSTİYORSAK OKYANUS
YÜREKLİ OLALIM
“Tarihe Yön Veren Kadınlar” konulu söyleşinin
konuğu olan gazeteci-yazar Mine İzgi, kadınların geleceğin mimarları olduğunu ve nesiller
yetiştirdiğini söyledi. Tarihe yön veren kadınların okyanus yürekli olduklarını belirten İzgi,

“Tarihe yön vermek istiyorsak okyanus yürekli
olalım. Biz kadınlar kendimizi yetiştirmekle
topluma yön vereceğiz. Şikayetleri bırakarak
çözüm odaklı olursak yetiştirdiğimiz nesil ile
tarihe yön verebiliriz” dedi.
Kadının tarihte erkeğin arkasında değil yanında yer aldığına dikkatleri çeken İzgi, şunları
söyledi:
“Kadınlarımız savaşlarda tarih yazan yiğitlerle
yan yana omuz omuzaydı. Yüzlerinde, şikayet
yoktu. Şikayet etmek yerine, ‘ne yapmalıyım?’
diyen kadınlardı onlar. Kadınlarımız; yaşanılan
sorunlar karşısında çözüm yolları bulmak için
çalışarak, çabalayarak tarihe yön verdiler.”
Program sonunda kadınlara yazar Mine
İzgi’nin kitabı ile çiçek hediye edildi.

Başkan Altunay daha sonra belediyede çalışan
kadın personele çiçek takdim etti.

@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye

SULTANGAZİ
BÜLTENİ

ALTIN BİLEZİKLERİYLE YOLA ÇIKAN

KADINLAR
Ev işleri yapmak ya da çocuk bakmak dışında bir
meşgaleleri olmuyordu çoğunun. Hayalleri bir
meslek sahibi olmak, aile bütçelerine katkı yapmaktı.
Sultangazi Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü
işbirliğinde 50. Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen
meslek edindirme kursları ile Sultangazili ev
hanımlarının hayatları bambaşka bir yönde ilerledi.
Aldıkları kurslarla bileklerine taktıkları altın bilezikler,
hayatları boyunca onlara ışık oluyor.

“SOSYAL HAYATIM
ZENGİNLEŞTİ”

A

nnesinin tuhafiye
dükkanında
konuştuğumuz
24 yaşındaki Kübra
Doğan da mefruşat
kursu aldıktan sonra
hayatının çok değiştiğini söyleyenlerden.
Kübra Doğan’ın, el
işleriyle uğraşı daha
küçük yaşlarından başlıyor. Mefruşat kursuyla
birlikte yaptığı kurdela
nakışı, havlu, seccade,
masa setleri ve bohçaları annesi Gülsevim

“KURSLARI
AZİMLE
TAKİP
EDİYORUM”

M

eslek edindirme kurslarından öğrendikleriyle hayatlarına yön veren kursiyerlerle
işyerlerinde görüşüyoruz. 36 yaşındaki iki
çocuk annesi İhtibar Keskin, meslek edindirme
kurslarından aldığı derslerden sonra kızının
adıyla bir işyeri açtığını söylüyor.
Okula gitmek gibi bir şansı olmayan İhtibar Keskin, 16 yaşında çalıştığı işyerinde makinaya olan
hevesini keşfediyor. Babasının aldığı makineyle
20 metrekarelik küçük bir dükkan açmaya karar
veriyor. İşinde daha da ustalaşmak istediği için
başladığı meslek edindirme kurslarından giyim
ve mefruşat konusunda eğitim alıyor:
“Hocalarımın sayesinde kurslardan makine
nakışı, mefruşat, gelinlik ve giyim üzerine
öğrenmek istediğim her şeyi aldım. Kız
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kardeşimin gelinliğine başlayınca artık bu işi
yapabileceğime inandım. Gelinlik ve abiye siparişleri için arkadaşımın işyerine yerleştim.
Burada da makine nakışı ve diğer mefruşat
işlerini yapıyorum.”

Çetinkaya’nın işyerinde
satışa sunuyor. Kurstaki
arkadaşlarının yaptığı
malzemeleri de annesinin işyerine alarak
satışını sağlıyor:
“Kurstaki malzemeler
daha önce ilçe dışında
satılıyordu. Biz de
annemle kursiyerlere
kendi işyerimizi göstererek destek olduk.
Kursiyer arkadaşlarımın bütün malzemeleri burada vatandaşa
ulaşıyor.”

Kursa başlamasıyla
birlikte sosyal hayatının güzelleştiğini de
ekliyor:
“Mefruşat Hocamız
Leyla Sezer’in sıcak
kanlılığıyla oluşan
kurs ortamı bizi mutlu
ediyor. Kursa gelen
herkes için bir terapi
merkezi gibi oluyor.
Arkadaşlarımızla
yaptıklarımızı ve öğrendiklerimizi paylaşarak eğlenceli zaman
geçirebiliyoruz.”

“BAŞARACAĞINIZA
İNANIN VE YOLA
ÇIKIN”

4

5 yaşındaki Sevim Küçük’ü de çalıştığı atölyesinde ziyaret ediyoruz. Küçük, makine nakışıyla
piko yapıyor. Mefruşat kursuyla aldıkları becerilerini de evde başka malzemeler yaparak kullanıyor:
“Kurdele nakışı, el nakışı ve iğne oyası kurslarına da
gittim. Öğrendiklerimle evde yaptıklarımı çevreme
satıyorum.”
Üç çocuk sahibi olan Küçük, arkadaşları vasıtasıyla
başladığı kurslardan sonra tam bir iş kadını olmaya
başladığını söylüyor sevinçle.
“Evde sıkılıyordum. Hayatım sürekli bir stresle geçiyordu. Kursla beraber hayatım değişti. Maddi kazanç
sağlamanın mutluluğunu da yaşıyoruz. Maddi açıdan
eşime fazla yüklenmiyorum. Kendime olan özgüvenimin daha da geliştiğini söyleyebilirim.”
Altın Bilezik sahibi olan kadınlarımızdan sadece bir
kaçıyla görüşüyoruz. Kendi ayakları üzerinde durmanın kendine kattıklarını anlatırken her birinin gözleri
ışıldıyor. Hepsinin diğer kadınlara ise tek bir mesajı
var: “Başaracağınıza inanın ve yola çıkın!”.

1.5 senelik kursun sonunda dükkanını 90
metrekareye çıkaran Keskin, kursları bıkmadan,
usanmadan azimle takip ettiğini vurguluyor.
Kurs hocaların ise birer ailesi gibi olduğunu
söylüyor:
“Hocalarımdan her konuda destek alıyorum.
Hayatım birçok zorluklarla geçti. Hep umudumu diri tutmaya çalıştım. Kurs hocalarım
da yaşadığım her sıkıntıda yanımda oldular.
Giyim ve mefruşatla ilgili her yeni tasarımda
onların bilgilerine başvurdum.”

@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye
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