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Başkandan
Değerli Sultangazili hemşehrilerim;

Sizlerden aldığımız güç ve destekle büyük pro-
jelere imza attık. Altyapıdan çevreye, eğitimden 
sağlık ve sosyal sorumluluk projelerine kadar 
birçok hizmeti ilçemize taşıdık. 

Yakın bir zamanda Sultangazi Hükümet Kona-
ğı’nın açılış kurdelesini birlikte kesmenin mut-
luluğunu yaşayacağız. Birçok hizmet birimini 
bünyesinde taşıyacak olan Sultangazi Hükümet 
Konağı’nın yapımı çalışması bitti. Hükümet Kona-
ğı’nda; 

• Kaymakamlık

• İlçe Emniyet Müdürlüğü

• İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

• İlçe Tarım Müdürlüğü

• İlçe Mal Müdürlüğü

• İlçe Nüfus Müdürlüğü

• İlçe Tapu Müdürlüğü

• İlçe Halk Eğitim Merkezi

• İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı 

• Vergi Dairesi ve 

• İŞKUR Şube Müdürlüğü yer alacak. 

Sultangazi Belediyesi eski Hizmet Binası ise Sos-
yal Güvenlik Kurumu’na tahsis edildi. Mülkiyeti 
Sultangazi Belediyesi’ne ait olan İlçe Emniyet 
Müdürlüğü binasında ise;  “Sultangazi Bilim 
Merkezi” ile “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Sosyal Hizmet Merkezi” faaliyet gösterecek. 

600 yataklı Devlet Hastanesi inşaatı hızla devam 
ederken, 75. Yıl Mahallesi’nde hayata geçirilen 
“Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi” yaşlı kabulüne 
başladı. “Sultangazi İlçe Sağlık  Kompleksi” ile 
“Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi” inşaat çalışmaları 
ise aralıksız sürüyor. 

Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nin yer teslimi 
yapılırken, bu merkez yakında ilçenin kültür ve 
sanat hayatının hizmetinde olacak. 

Yunus Emre Mahallesi’nde inşa edilen kültür 
merkezi de yakın bir zamanda hizmete açılacak. 
İlçemizin önemli eğitim kurumları arasında yer 
alan “Uygulama Oteli ve Turizm Meslek Lisesi” 
önümüzdeki eğitim döneminde öğrenci alımları-
na başlıyor.  

Gelecek sayımızda birbirinden güzel hizmet 
ve etkinliklerin haberleri ile yeniden karşınızda 
olmak ümidiyle; hepinize sağlıklı, mutlu ve huzur 
dolu günler diliyorum. 
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 SULTANGAZİ ULAŞIMBÜLTENİ

İSTANBUL’UN 3. HAVALİMANI
29 EKİM 2017’DE AÇILACAK

B
aşbakan Ahmet Davutoğlu, Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Lütfi Elvan ve İstanbul Bü-

yükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 
ile birlikte 3. havalimanı inşaatı alanında 
incelemelerde bulundu. Şantiyeyi geze-
rek yetkililerden brifing alan Davutoğlu, 
daha sonra gazetecilere açıklamalarda 
bulundu.

3. havalimanının Türkiye için gurur veri-
ci bir proje olduğunu belirten Davutoğ-
lu, projenin 29 Ekim 2017’de açılacağını 
müjdeledi. “Bu çapta bir projenin, Türk 
firmaları tarafından üstlenilmesi, başlı 
başına ekonomi, firmalarımızın ve inşaat 
sektörünün ulaştığı düzeyi gösteren ola-
ğanüstü güzel bir göstergedir. Tamam-
landığında dünyanın en büyük havalimanı 
niteliği kazanacak” diyen Davutoğlu, şu 
açıklamalarda bulundu;

“Türkiye’nin yükselen ekonomik gücünü 
yansıtan ve gerek iş hacmi gerek mali-
yeti itibarıyla en büyük projelerden birisi 

olan 3. havalimanıyla İstanbul’un merkezi 
konumu uluslararası havacılık anlamında 
da önemli bir hat haline dönüşecek. Bü-
tün bu projeler son 12 yıl ki hükümetleri 
çok sağlam zeminde geliştirdiği vizyon 
sayesinde oldu. Bir ülkenin kalkınmışlık 
göstergesi, havaalanına indiğiniz andan 
itibaren o havalimanının kalitesiyle kendi-
sini ortaya koyar. İstanbul da bu anlamda 
son dönemde gerek ekonomik ve siyasi 
aktivitelerin merkezi olması gerekse Türk 
Hava Yolları’nın gösterdiği performansla 
uluslararası havacılığın en fazla yükselen 
şehirlerinden biri haline geldi.”

BÖLGEYE 5 MİLYON                  
AĞAÇ DİKİLECEK

Havalimanı projesinin İstanbul’un çevre 
dokusu ve bu bölgenin zemini itibarıyla 
da son derece duyarlı olunması gereken 
bir proje olduğuna dikkat çeken Davutoğ-
lu, “İstanbul’un merkezi konumunu des-
teklemek bakımından bu projenin en kısa 
sürede ve en iyi şekilde tamamlanabilme-
si için bütün firmalarımızdan daha fazla 
katkı ve gayret bekliyoruz. Çok büyük bir 
proje, maliyeti ve finansmanı itibarıyla... 
Ama aynı zamanda İstanbulumuzun çev-
re dokusu ve bu bölgenin zemini itibarıyla 
da son derece duyarlı olmamız gereken 
bir proje. Projenin büyüklüğü ile İstanbu-
lumuzun çevre dokusuna gösterdiğimiz 
duyarlılık, aynı ölçüde atbaşı giden husus-

lardır. Bu bölgeye 5 milyon ağaç dikilecek. 
Havalimanı tamamlandığında Anadolu’da 
bir şehir nüfusu anlamına gelecek 120 bin 
kişi istihdam edilecek” diye konuştu.

HAVALİMANININ İSMİ   
İSTİŞAREYLE BELİRLENECEK

Davutoğlu, bir soru üzerine yeni havali-
manının isminin istişare sonucu belirle-
neceğini kaydederek, “Şu ana kadar ilan 
edilmiş bir isim yok. İstişare edilir, İstan-
bul’a yakışan bir isim üzerinde çalışılır. 
Önemli olan önce bebeğimizin güzel şe-
kilde dünyaya gelmesi. Öncelikle onun 

ortaya çıkması, hepimizi gururlandırılacak 
şekilde takdim edilmesi. İsimlendirme 
daha sonra en uygun şekilde yapılır” ifa-
delerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu, Atatürk Havalimanı’nın 
durumuyla ilgili soruya ise, “Atatürk Ha-
valimanı Cumhurbaşkanımızın da baş-
bakanlığı döneminde açıklamaları oldu. 
Tekrar konuşulur, planlanır. Şehrin içinde 
kaldığı için havalimanı dışarı taşınıyor. 
Özel inişler için tanzim edilebilir. Geri ka-
lan alan yeşil alana dönüştürülebilir diye 
bir düşüncemiz var. Ama bunlar istişare 
edilebilir” cevabını verdi.
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3. havalimanı inşaatını 
gezen Başbakan Ahmet 
Davutoğlu: Proje 
Türkiye’nin gücünü 
yansıtıyor…



Kadına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 80. yıldönümü 
münasebetiyle, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 
düzenlenen “Yerel Yönetimlerde Kadın” konulu programda Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay ödüle layık görüldü. Başkan Altunay 
ödülü, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun elinden aldı.

BAŞBAKAN 
DAVUTOĞLU’NDAN 
BAŞKAN ALTUNAY’A 
ÖDÜL

“Yerel Yönetimlerde Kadın” 
konulu programda Sultangazi 

Belediye Başkanı Cahit Altunay 
ödülünü Başbakan Ahmet 

Davutoğlu’nun elinden aldı.

S
ultangazi Belediye Baş-
kanı Cahit Altunay “Ye-
rel Yönetimlerde Kadın” 

programında ödüle layık gö-
rüldü.

Kadına seçme ve seçilme hak-
kı verilmesinin 80. yıldönümü 
münasebetiyle, AK Parti Genel 
Merkez Kadın Kolları Başkanlı-
ğı tarafından düzenlenen “Ye-
rel Yönetimlerde Kadın” prog-
ramı, Ankara’da yapıldı.

Programa, Başbakan Ahmet 
Davutoğlu ve eşi Sare Davu-
toğlu, Aile ve Sosyal Politika-
lar Bakanı Ayşenur İslam, AK 
Parti Genel Merkez Kadın Kol-

ları Başkanı Azize Sibel Gönül, 
milletvekilleri ve belediye baş-
kanları ile davetliler katıldı.

“Yerel Yönetimlerde Kadın” 
programında çeşitli alanlar-
da başarı gösteren kadınlara 
ödülleri verildi. Sultangazi Be-
lediye Başkanı Cahit Altunay-
da Sultangazi Belediyesi üst 
düzey yönetiminde kadınlara 
yer vermesi nedeniyle ödüle 
layık görüldü.

Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay ödülünü Baş-
bakan Ahmet Davutoğlu’nun 
elinden aldı.
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 SULTANGAZİ SOSYALBÜLTENİ

HUZUREVİ VE YAŞLI 
BAKIM MERKEZİ 
HİZMETE BAŞLADI

75. Yıl Mahallesi’nde inşa 
edilen Huzurevi ve Yaşlı 
Bakım Merkezi, Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı 
bünyesinde hizmete başladı. 

Arsa üretimini Sultangazi 
Belediyesi’nin üstlendiği 

merkezde, 68 adet oda ile 
atölye, spor salonu ve aktivite 

odaları yer alıyor.

7
5. Yıl Mahallesi’nde inşa edilen 
Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merke-
zi hizmete açıldı. 8.386 m2 inşa-

at alanına sahip olan merkezin arsa 
üretimi Sultangazi Belediyesi tara-
fından sağlandı. İl Özel İdaresi tara-
fından yapılan merkez, 97 kişi kapa-
siteli olarak hizmet vermeye başladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
bünyesinde çalışmalarını yürüten 
merkezde; 49 adet tek kişilik oda, 19 
adet çift kişilik oda, aktivite odaları, 
atölyeler ve spor salonu bulunuyor.

Merkezde ayrıca yaşlıların günübir-
lik tesislerde misafir edilmesini sağ-
layacak 6 odalı ilk bakım ünitesi yer 
alıyor.
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SULTANGAZİ HÜKÜMET 
KONAĞI

AÇILIŞA HAZIR

Uğur Mumcu 
Mahallesi’nde 
yapımı tamamlanan 
Sultangazi Hükümet 
Konağı açılış için 
gün sayıyor.

50. Yıl Mahallesi Mevlana 
Bulvarı üzerinde 48 derslikli iki 
bloktan oluşan İmam Hatip Lisesi 
yapıldı. Lise önümüzdeki eğitim 
döneminde hizmete açılacak.

H
ükümet Konağı’nın inşası tamam-
landı. Başta Kaymakamlık olmak 
üzere birçok kamu kurumunun 

yer alacağı Hükümet Konağı binası Uğur 

Mumcu Mahallesi’nde 6 bin 700 m2 alan 

üzerine inşa edildi. 

Öte yandan Sultangazi Belediyesi eski 

hizmet binası ise Sosyal Güvenlik Kuru-

mu’na tahsis edildi. Mülkiyeti Sultangazi 

Belediyesi’ne ait olan İlçe Emniyet Mü-

dürlüğü binasında ise;  “Sultangazi Bilim 

Merkezi” ile “Aile ve Sosyal Politikalar Ba-

kanlığı Sosyal Hizmet Merkezi” faaliyet 

gösterecek.

S
ultangazi Belediyesi eğitime 
desteğini sürdürüyor. 50. Yıl 
Mahallesi Mevlana Bulvarı 

üzerindeki arazide yer alan met-
ruk yapı yıkıldı. Mülkiyeti Sultangazi 
Belediyesi’ne ait olan 6 bin 140 m2 

alan üzerinde İmam Hatip Lisesi ya-
pıldı. Toplam inşaat alanı 13 bin 114 
m2 olan okul,  4 bin 412 m2 peyzaj 
alanından oluşuyor.  48 dersliğin bu-
lunan eğitim kurumu; 2 blok halinde 
inşa edildi.

SULTANGAZİ HÜKÜMET KONAĞI’NDA 
YER ALAN KURUMLAR

• Kaymakamlık
• İlçe Emniyet Müdürlüğü
• İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
• İlçe Tarım Müdürlüğü
• İlçe Mal Müdürlüğü
• İlçe Nüfus Müdürlüğü
• İlçe Tapu Müdürlüğü
• İlçe Halk Eğitim Merkezi
• İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı 
• Vergi Dairesi ve 
• İŞKUR Şube Müdürlüğü yer alacak. 

İMAM HATİP LİSESİ

TURİZM 
MESLEK 
LİSESi VE 
UYGULAMA 
OTELİ

YENİ EĞİTİM DÖNEMİNDE HİZMETİNİZDE

Uygulama Oteli ve Turizm Meslek Li-
sesi Gazi Mahallesi’nde inşa edildi. 

Toplam inşaat alanı 15 bin 39 m² olan 
eğitim kompleksi; eğitim ve yönetim 
bloğu, uygulama oteli ve pansiyon bina-
sından oluşuyor. Eğitim ve yönetim blo-
ğu 12 derslikten oluşacak, toplam inşa-
at alanı ise 5856 metrekare. Uygulama 

Oteli, 90 yatak kapasitesine sahip olup, 
5201 m² alanda inşa edildi. Otelde, ana 
mutfak birimleri ve depoları, kuaför, ber-
ber, doktor, yemek salonu, yatak odaları, 
konferans salonu, kokteyl salonu gibi bi-
rimler bulunuyor. Projede yer alan pan-
siyon binası ise, toplam 3982 m² inşaat 
alanına sahip.

 SULTANGAZİ PROJELERBÜLTENİ
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Sultangazi’ye
Sağlık Merkezleri

Sultangazi’de 3. Kültür Merke-
zi’nin Yunus Emre Mahallesi’n-

de inşaatı devam ediyor. Mülkiyeti 
Sultangazi Belediyesi’ne ait 4 bin 
931 m² alanda yapılan merkez, 
5267 m² inşaat alanına sahip. Sa-
nat ağırlıklı faaliyetlerin sürdürül-
mesi planlanan Kültür Merkezi’nde 
bağlama, gitar gibi kurslar ile tiyat-
ro ve resim atölye çalışmaları yer 
alacak. Bu tesis ayrıca Engelliler 
Merkezi olarak da hizmet verecek.

Sultangazi’nin her yerinde yük-
selen yatırımlara bir yenisi 

daha eklendi. Afet riski taşıması 
nedeniyle yıkılan Lütfiye Nuri Burat 
Hastanesi’nin yerine İl Özel İdare-
si tarafından İlçe Sağlık Kompleksi 
yaptırılıyor. Uğur Mumcu Mahal-
lesi’nde tamamlanma aşamasına 
gelen Sağlık Kompleksi’nde Aile 
Sağlığı Merkezi, Verem Savaş Dis-

panseri, Toplum Ruh Sağlık Mer-
kezi, Toplum Sağlık Merkezi ile 
İlçe Sağlık Müdürlüğü yer alacak. 
Toplam inşaat alanı 8 bin 200 m² 
olan kompleks; bodrum, zemin ve 
4 kattan oluşuyor. Sağlık Komplek-
si’nde hasta muayene odalarının 
yanısıra röntgen odaları, labora-
tuvarlar, kütüphane ile konferans 
salonu da bulunacak.

Yunus Emre Mahallesi’nde 
inşa edilen tesis,Kültür ve 
Engelliler Merkezi olarak 
hizmet verecek.

Kültür ve 
Engelliler
Merkezi

Sultangazi İlçe Sağlık Kompleksi

• 177 kişilik çok amaçlı salon

• Sergi salonu

• Kütüphane

• Derslikler

• Atölyeler ve çalışma odaları

• Kafeterya

Merkezde yer alacak 
fonksiyon alanları

 SULTANGAZİ PROJELERBÜLTENİ

www.sultangazi.bel.tr www.sultangazi.bel.tr10 11

Sağlık Bakanlığı tarafından Sultangazi’ye 
kazandırılacak Türkiye’nin “Akıllı Hastane”lerinden 
birisi olan 600 yataklı Devlet Hastanesi’nin 
inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Uğur Mumcu 
Mahallesi’nde toplam 46 bin 500 m²’lik alan 
üzerinde inşa edilen hastane, teknolojinin 
tüm imkanları kullanılarak yaptırılıyor. 
Arazisi Sultangazi Belediyesi’nin yaptığı imar 
uygulamaları ve çalışmalarıyla sağlanan hastane, 
160 bin m² inşaat alanından oluşuyor.

50. Yıl Mahallesi’nde 
tamamlanma aşamasına gelen 
hastanenin inşaat alanı 7 bin 
914 metrekareden oluşuyor. 6 
kat üzerinde yükselecen tesiste 
ağız cerrahisine yönelik tüm 
operasyonlar yapılabilecek. 
Hastanede; sağlık ünitesi, poliklinik 
ve ameliyathanelerin yanısıra 
konferans salonu, kütüphane, 
çocuk oyun parkı gibi fonksiyon 
alanları da yer alacak.

Ağız ve 
Diş Sağlığı 
Merkezi600 YATAKLI DEVLET HASTANESİ



B
aşkan Altunay, İstanbul Üniversite-
si’nin Türkiye’nin en köklü kurum-
ları arasında yer aldığını belirte-

rek, “Sultangazi Belediyesi olarak ilçeye 
yönelik yatırımlarda üniversiteler ile iş-
birliği yapmak arzusundayız. Bu amaçla 
demografik yapı ve genç nüfusu dikkate 
alarak ilçemizde Meslek Yüksekokulu ku-
rulmasını amaçlıyoruz.” diye konuştu. 

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Söylet ise İstanbul’da büyük bir değişi-
min yaşandığına dikkat çekti. İstanbul’un 
dünyanın sayılı şehirleri arasında bulun-
duğunu kaydeden Prof. Dr. Söylet, bunda 
yerel yönetimlerin büyük payının olduğu-
na işaret etti. 

“İstanbul Üniversitesi olarak yerel yöne-
timlerle her konuda işbirliğine hazırız” di-
yen Prof. Dr. Söylet, Sultangazi Belediye-
si’nin yaptığı çalışmaları yakından takip 
ettiklerini söyledi. Söylet, konuyla ilgili şu 
açıklamalarda bulundu: 

“Sultangazi Belediyesi, yeni kurulmasına 
rağmen kısa sürede birçok vizyon projeyi 
hayata geçirdi. Bu güzel ilçe, marka şehir 
olma yolunda emin adımlarla yürüyor. 
İstanbul Üniversitesi olarak Sultangazi 
Belediyesi’nin yaptığı bu çalışmalara 
katkı sunmak amacındayız. İlçenin coğrafi 
konumu, demografik yapısı ve ihtiyaçları 
gözönünde bulundurularak üretilen 
projelerde yer almaktan memnuniyet 
duyarız.”

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MESLEK 
YÜKSEK OKULU

Prof.  Dr. Söylet konuşmasında ayrıca ilçe-
nin genç bir nüfusa sahip olduğunu belir-
terek, “Sultangazi’ye İstanbul Üniversitesi 
olarak Meslek Yüksek Okulu kazandırmak 
için fikir birliğine vardık” dedi.

SAĞLIK MESLEK       
YÜKSEKOKULU

Öte yandan Sultangazi Belediyesi’nin 
yaptığı çalışmalarla özel bir vakıf üniversi-
tesine ait sağlık meslek yüksek okulunun 
ilçeye kazandırılması amaçlanıyor. 

2 yıl gibi kısa bir sürede meslek edinip ha-
yata atılmak isteyen öğrencilere hizmet 
verecek olan eğitim kurumunda sağlık 
alanında mesleğe ait pratiğin kazandırıl-
ması hedefleniyor. 

Buradan mezun olacak olan öğrenciler, 
sağlık alanında ihtiyaç duyulan kalifiye 
personel olarak istihdam edilecek.

Sultangazi Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla İstanbul Üniversitesi Meslek 
Yüksek Okulu ve özel bir vakıf üniversitesine ait sağlık meslek yüksek 

okulunun ilçeye kazandırılması amaçlanıyor.

SULTANGAZİ’DE 

MESLEK YÜKSEK 

OKULLARI
İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Yunus Söylet ve beraberindeki 
heyet, Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay’ı makamında ziyaret 
etti. Ziyarette İstanbul Üniversitesi 
ile Sultangazi Belediyesi olarak 
ilçeye yönelik yapılacak yatırımlar 
hakkında fikir alışverişinde 
bulunuldu ve ilçede İstanbul 
Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 
açılması kararı alındı.
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İSTANBUL’UN KARDEŞLİĞİ ISITIR
Suriyeli mülteciler için AK 

Parti İstanbul İl Başkanlığı 
koordinasyonunda başlatılan 

kampanya kapsamında 
toplanan yardımları taşıyan 134 
tır, Maltepe sahilde düzenlenen 

törenle Şanlıurfa’ya doğru 
yola çıktı. Yardım kampanyası 

kapsamında Sultangazi’den ilk 
etapta 3 TIR yardım malzemesi 

gönderildi. Sultangazi’de Suriye için toplanan yardımları taşıyan TIR’lar, Sultangazi Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda düzenlenen törenle uğurlandı. 

KIŞ SOĞUKTUR ÜŞÜTÜR

S
uriyeli mülteciler için AK Parti İstan-
bul İl Başkanlığı koordinasyonunda 
başlatılan kampanya kapsamında 

toplanan yardımları taşıyan 134 TIR, Mal-
tepe sahilde düzenlenen törenle Şanlıur-
fa’ya gönderildi. “Üşüyorum, Yardım Edin”, 
“Kış Soğuktur Üşütür, İstanbul’un Kardeş-
liği Isıtır” sloganlarıyla toplanan yardımlar 
için düzenlenen törene İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, AK 
Parti eski İstanbul İl Başkanı ve milletvekili 
adayı Aziz Babuşçu, Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay ile ilçe belediye 
başkanları katıldı.

BABUŞÇU: SURİYELİLERİN 
ÜLKELERİNE ÖZGÜR OLARAK 
DÖNEBİLMELERİNİ İSTİYORUZ

Törende konuşma yapan Babuşçu, 
uluslararası camiayı Suriye konusun-
da duyarlı olmaya çağırdı. Babuşçu, 
“Uluslararası camiayı artık bu kayıtsız-
lıktan vazgeçmeye, mazlumların sesini 
duymaya çağırıyoruz. Suriye’nin özgür-
leşmesi sürecine insani bir duyarlılıkla, 
barışın tesis edilmesine katkı sağlama-
larını istiyoruz. Suriyeli kardeşlerimiz 
tekrar topraklarına özgür olarak döne-
bilsinler istiyoruz” dedi.

TOPBAŞ: İSTANBUL, ÜZERİNE 
DÜŞENİ YAPTI

Soğuk havada devam eden tören sı-
rasında İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş, TIR’lardan bi-

rinin direksiyonuna geçti. Direksiyon 
başında basın mensuplarına konuşan 
Topbaş, “İstanbul kendine düşeni yap-
tı, yapmaya çalışıyor. Ne kadar mazlum, 
ihtiyaç sahibi varsa, şefkat ellerimizi aç-
mak, gönüllerimizi açmak zorundayız. 
Yardımcı olan herkese teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu.

SURİYELİLERE SULTANGAZİ’DEN 
YARDIM ELİ

Şanlıurfa’daki lojistik merkezine gönde-
rilen yardım kapsamında Sultangazi’den 
ilk etapta 3 TIR dolusu yardım malzemesi 
gönderildi. 

Sultangazi Belediyesi ve AK Parti Sultan-
gazi İlçe Başkanlığı tarafından yapılan 
yardım kampanyası kapsamında; 1.000 
çift ayakkabı, 15 ton gıda malzemesi, 
1050 adet battaniye, 350 adet soba, 100 
adet gömlek, 312 çift çorap, 8 koli giyim 
malzemesi, 50 takım kışlık eşofman, 40 
bin adet çocuk bezi, 30 ton kömür ve 3 
bin kg. temizlik malzemesi gönderildi. 
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AHŞAP OYUNCAK
ÇOCUKLARIN RENKLİ DÜNYASINA KÖPRÜ

KÜTÜPHANESİ

O
yuncak; gelişim süreci boyun-
ca çocuğun hareketlerine dü-
zen getiren, sosyal gelişimine 
yardımcı olan ve hayal gücünü 

geliştiren en büyük etken. Çocuklar, oyun-
caklarla oynar ve dünyayı öğrenir. Çocuk-
ların yeteneklerini kolaylaştırarak onların 
eğitimsel işlevlerini tamamlamalarına yar-
dımcı olan oyuncak ve oyun materyalleri, 
gelişimin her anında çocuklar için gerekli.

Sultangazi Belediyesi bu noktadan ha-
reketle,  okul öncesi çocukların ruhsal 
ve bedensel gelişimlerine katkı sağlayan 
oyuncak kütüphanelerini ilçedeki ilkokul-
lara taşıdı. “Geleceğimi Kuruyorum” slo-
ganı ile başlatılan proje ile 36 ilkokulda 95 
ana sınıfına ahşap oyuncak kütüphaneleri 
kuruldu.

“OYUNCAKLAR ÇOCUĞUN     
HAYAL GÜCÜDÜR” 

Bu anlamlı projenin altında imzası olan 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altu-
nay, oyuncakların bir çocuğun hayal gücü, 
ilgisi, keşfetmesi, eğitimi ve  bilişsel gelişi-
mi ile ilişkili olduğuna dikkat çekti. 

Başkan Altunay,  oyun dönemi ya da okul 
öncesi çağ adı verilen üç ile altı yaş arası-
nın, çocukluğun en renkli dönemlerinden 
birisi olduğunun altını çizdi: 

“Bu dönem, çocukların bedensel ve zihin-

sel gelişimlerinin yanısıra, kimlik gelişimi 
yönünden de büyüme çağının en önemli 
dönemlerindendir. Çocuğun, etrafındaki 
nesneleri, malzemeleri ve renkleri ince-
lediği ve tercih yapmak üzere fikir yürüt-
meye başladığı bu dönem, birçok seçimin 
başlangıç noktasıdır. Bu seçimlerin aracısı 
oyun ve oyuncaktır.”

OYUNCAK  KÜTÜPHANELERİ 
ÇOCUKLARIN İLGİ ODAĞI OLDU

İlçedeki tüm ana sınıflarına ahşap oyun 
kütüphanesinin kurulduğunu ifade eden 
Başkan Altunay şu açıklamalarda bulun-
du: “Ana sınıflarına kurduğumuz ahşap 
oyuncak kütüphaneleri yavrularımızın ilgi 
odağı oldu. Çocuklar için büyük öneme 

sahip olan çeşitli boyutlar ve renklerdeki 
oyun malzemeleri aynı zamanda, çocuk-
ların oynarken hem eğlenmesine hem de 
renk, boyut, biçim, şekil gibi kavramları 
öğrenmelerine yardımcı oluyor. Çocuklar 
arkadaşlarıyla birlikte oynarken paylaş-
mayı, beklemeyi, işbirliği yapmayı da öğ-
reniyorlar.”

 “İLÇEYE 27 YENİ OKUL 
KAZANDIRDIK”

Başkan Altunay konuşmasında Sultanga-
zi Belediyesi’nin eğitime yönelik yaptığı 
çalışmalar hakkında da bilgi verdi. 5 yılda 
ilçeye 27 yeni okul kazandırıldığını ifade 
eden Başkan Altunay; 

“İlçemizde eğitim gören tüm öğrenci-
lerimizin defter ihtiyaçlarını karşılıyoruz.  
Dört yılda eğitim müfredatına uygun 6 
farklı ebatta 2 milyon 429 bin defteri üc-
retsiz dağıttık. 34 okul arsası üreterek 
Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis ettik.  10 
okulumuza konferans salonu yaptık. 13 
okulumuzun konferans salonunu yap-
mak için ihale açtık. 7 okulumuzun ders-
lik ihtiyaçlarını karşılamak için prefabrik 
22 derslik yaptık. Eğitim kurumlarımızın 
boya-badana ihtiyaçlarını karşılamak için 
106 bin kilo boya dağıttık. Öte yandan 
tüm okullarımızda bahçe düzenlemesi, 
spor alanları, kameriye ve yeşillendirme 
çalışmaları yapıyoruz.”

Sultangazi Belediyesi, okul öncesi çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerine katkı sağlayan oyuncak 
kütüphanelerini ilçedeki ilkokullara taşıdı. “Geleceğimi Kuruyorum” sloganı ile başlatılan proje ile 36 
ilkokulda 95 ana sınıfına ahşap oyuncak kütüphanesi oluşturuldu. Bu anlamlı projenin altında imzası olan 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ile “Ahşap Oyuncak Kütüphanesi” ve oyuncakların çocukların 
üzerindeki etkilerini konuştuk. 
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S
ultangazi Bağımlılıkla Müca-

dele Derneği (SUBÜD), okul-

larda madde bağımlılığıyla 

mücadeleye dikkat çekmek ama-

cıyla bilgilendirici broşürler dağıttı. 

“Bağımlılığa sessiz kalma geleceğini 

nefessiz bırakma” sloganı ile başla-

tılan çalışmaya Cebeci Sultançiftliği 

İlkokulu’nda start verildi. 

Etkinliğe Sultangazi Kaymakamı 

Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye 

Başkanı Cahit Altunay, AK Parti İlçe 

Başkanı Suzan Dağlar Civan, İlçe 

Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir, 

İlçe Sağlık Müdürü Emrah Eray, İlçe 

Müftüsü Yusuf Sarıkaya ile öğrenci-

ler katıldı. 

 
 

 
PARAŞÜTLÜ 

BİLGİLENDİRMEYE 

ÖĞRENCİLER YOĞUN İLGİ 

GÖSTERDİ

Etkinlikte basın mensuplarının soru-

larını cevaplandıran Başkan Altunay, 

uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla 

mücadelenin önemine dikkat çekti. 

Madde bağımlılığının küresel boyut-

ta bir sorun olduğunu ifade eden 

Başkan Altunay, “Uyuşturucu ve 

madde bağımlılığı ile mücadelede 

başta aile ve okul olmak üzere tüm 

kurum ve kuruluşlara büyük sorum-

luluklar düşmektedir” diye konuştu. 

Sultangazi Kaymakamlığı, Sultanga-

zi Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlü-

ğü işbirliği ile gerçekleşen projeye 

vatandaşların ve öğrencilerin büyük 

ilgi gösterdiğini ifade eden Başkan 

Altunay “Bugün yaptığımız bu et-

kinlikle, uyuşturucu maddelerinin 

zararlarına dikkat çekmek istedik. 

////////////////////
////////////////////

////////////////////
////////////////////

////////////////////
////////////////////

////

Havadan pro-paraşütlerle atılan bro-

şür ve çeşitli hediyeler, çocuklardan 

yoğun ilgi gördü. İlçe genelinde tüm 

okullarımızda da aynı faaliyet devam 

edecek” diye konuştu.

Başkan Altunay konuşmasında Sul-

tangazi Belediyesi olarak uyuşturu-

cu ile mücadele kapsamında yapılan 

çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Protokol konuşmalarının ardından 

Cebeci Sultançiftliği İlkokulu bah-

çesinden havalanan maket uçakla 

uyuşturucu madde ile mücadele 

konusunda bilgilendirici broşürler ve 

çeşitli hediyeler dağıtıldı. Bu etkinlik, 

ilçe genelinde diğer okullarda peri-

yodik aralıklarla yapıldı.

Sultangazi’de öğrencileri 

madde bağımlılığı konusunda 

bilinçlendirmek amacıyla 

pro-paraşütlerle bilgilendirici 

broşürler dağıtıldı. “Bağımlılığa 

sessiz kalma geleceğini nefessiz 

bırakma” sloganı ile başlatılan 

çalışmaya Cebeci Sultançiftliği 

İlkokulu’nda start verildi. 

PRO-PARAŞÜTLERLE 
BİLİNÇLENDİRME 
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58 yaşındaki Gülay Yılmaz emeklilikten 
sonra başlıyor Trabzon hasırını işleme-
ye. Sultangazi’ye kızının okulu dolayısıyla 
geldiğini söylüyor. İşlediği hasırlarla kızını 
okutmaya çalışıyor:

“Kızım özel okulda okuyor. Ekonomik 
imkanlar yeterli olmayınca kursa gel-
meye karar verdim.”

Kursun başlangıcında yaşından dolayı bo-
caladığını söylüyor gülümseyerek. Genç-
lere örnek olmanın verdiği gururla konuş-
maya başlıyor:

 “İlk günler ‘Yapabilir miyim?’ diye biraz 
korktum; bazen zorlandım. Ama öğre-
nince şevkle dokumaya başladım. Yap-
tığım ürünleri gördükçe yeniden doğ-
muş gibi hissediyorum kendimi.”

Sultangazi Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim 
Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen ku-
yumculuk kursunda Trabzon hasırının ya-

nısıra mengene bilezikleri, telkari takımlar, 
takı tasarım ürünleri de yapıyorlar. Hoca-
ları Necla Saraç aracılığıyla kuyumculara 
ulaşarak onlardan aldıkları işleri örüyorlar. 

Gülay Yılmaz’ın en büyük hayali altın Trab-
zon hasırı işlemek. Her ne kadar satmaya 
kıyamasa da evine katkı sağlayacak bir 
şeyler yapmaktan memnun oluyor:

43 yaşındaki Gönül Hilal de arkadaşı ara-
cılığıyla kursa başlayanlardan. Hasırı işle-
meyi öğrenmekte oldukça inatçı olduğu-
nu söylüyor:

“İşlemeyi azmedip öğrendim, inatçı-
yımdır. Hocamızın bize karşı gösterdiği 
hoşgörülü tavırlarla öğrenmek zor ol-
muyor. Kendimizi kötü hissettiğimiz za-
man,‘sen başarırsın’ diyerek bize güven 
veriyor.” 

SULTANGAZİLİ KADINLARIMIZIN 
GÖZ NURU HASIRLARI 

Elleriyle ilmek ilmek 
dokudukları hasırlar. İşledikleri 

her bir ilmekte acıları, hüzünleri 
ve ümitleri gizli. Sultangazi 

Belediyesi ve İlçe Halk Eğitim 
Müdürlüğü işbirliği ile 50. Yıl 

Kültür Merkezi’nde verilen 
kuyumculuk kurslarından 

öğrendikleriyle işliyorlar 
Trabzon hasırlarını. Dünyada 
sadece Trabzonlu kadınların 
işlediği hasırlar, Sultangazili 
kadınların ellerinde de hayat 

buluyor. 

Kursu bir evleri gibi gördüklerini söylüyor-
lar. Her yöreden insanın sıcak bir buluş-
ması gibi. Kursa başladıktan sonra evin-
deki havanın da değiştiğini dile getiriyor 
Gönül Hilal:

“Daha önce yaptığım işten dolayı has-
talanmıştım. Evde sürekli şuram buram 
ağrıyor derdim. Kursa başladıktan son-
ra her yere pozitif enerji saçıyorum. Ai-
lem bendeki değişimi görünce çok mut-
lu oluyor.”

Karadeniz kökenli olduğunu söyleyen 48 
yaşındaki Hatun Güldür de gelin olurken 
hediye aldığı Trabzon hasırını kendi elle-
riyle dokumanın sevincini yaşıyor:

“Karadenizli olduğum için aşinalığım 
vardı ancak hiç elime alıp işlememiştim. 
Hocamızın sayesinde el becerilerimiz 

“Sergide işlediğim gerdanlığım satıldı. 
El emeğim olduğu için kendimi garip 
hissettim satılırken. İşi paraya dönüş-
türmek güzel olsa da kıyamıyoruz ba-
zen.”

gelişti. Örmenin ne kadar zevkli olduğu-
nu gördük.” 

Kuyumculuk kursundaki herkes gibi bü-
tün kadınlara öneriyor hasır işlemeyi:

“Burası bir terapi merkezi gibi. Evlerde-
ki meşguliyetlerimiz bizi sıkıyordu. Evi-
ne katkı sunmak isteyen bütün kadınla-
ra evlerinde kendilerini dinlemek yerine 
meslek edindirme kurslarına gelmeleri-
ni tavsiye ediyorum.” 

Sıra hayallerine geldi mi hep bir ağızdan 
daha fazla insana ulaşmak istediklerini 
söylüyor kuyumculuk kursundaki kadın-
lar:

“El emeği ürünlerimiz olan Trabzon ha-
sırlarının Sultangazi’de de yapıldığını 
herkesin bilmesini istiyoruz. Kurslar ta-
mamlandıktan sonra mesleğimiz olarak 
devam ettirmemiz için tanınmaya çok 
ihtiyacımız var. Bu nedenle bizlere yar-
dımcı olan Sultangazi Belediyesi’ne ve 
hocalarımıza teşekkürü borç biliriz..” 

Kursta hasırlarını büyük özenle işleyen 
Sultangazili kadınlarımız, gözlerinin nuru 
olan çalışmalarıyla başkalarının hayatla-
rında mutluluğun, sevginin ve hasretin 
simgesi olmayı sürdürüyorlar. 

Hatun Güldür

Gönül Hilal

Gülay Yılmaz
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S
ultangazi’deki okullara spor salon-
ları kazandırma ve gençleri sporla 
buluşturmak amacıyla başlatılan 

“Geleceğimiz Sporla Büyüsün” proje-
si imzalanan protokolle hayata geçirildi. 
Cebeci Spor Kompleksi’nde düzenlenen 
imza törenine Sultangazi Kaymakamı Ali 
Uslanmaz, Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay, İlçe Milli Eğitim Müdürü İb-
rahim Demir, İl Emniyet Müdür Yardımcısı 
Haydar Karsuvaranoğlu ile İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı 
(İBBSK) Ahmet Hamdi Çamlı katıldı.

İmza töreninde konuşan Sultangazi Bele-
diye Başkanı Cahit Altunay, genç nüfusun 
oldukça fazla olduğu ilçede sporcuların 
yetişmesi için önemli bir çalışmaya imza 
attıklarını söyledi. Sultangazi Belediyesi 
olarak spora yönelik desteklerini sürdür-
düklerini kaydeden Başkan Altunay, şun-
ları söyledi:

“Okullarda fiziki mekanların oluşturulma-
sı, tadilat ve onarımların yapılması, spora 
yönelik materyallerin sağlanması yönün-
deki desteklerimizi sürdüreceğiz. Amacı-
mız sporun her alanında başarılı gençler 
yetiştirmek. Belediyemizin imkanları ölçü-
sünde spora yatırımlarımız hız kesmeden 
devam edecek.”

 GENÇLER SPORLA BÜYÜSÜN 
Okullara spor salonu 

kazandırma ve gençlerin spora 
ilgisini arttırmak amacıyla 

hazırlanan “Geleceğimiz Sporla 
Büyüsün” projesi imzalanan 
protokolle hayata geçirildi. 
Sultangazi Kaymakamlığı, 
Sultangazi Belediyesi, İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe 
Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi Spor 
Kulübü işbirliğinde yürütülen 

proje ile 5 bin öğrencinin spora 
kazandırılması amaçlanıyor.

İBBSK Başkanı Ahmet Hamdi Çamlı da 
desteklerinden dolayı Sultangazi Bele-
diyesi başta olmak üzere tüm kamu ku-
rumlarına teşekkür etti. Sultangazi’nin 
adının başarılı sporcularla tanınacağını 
kaydeden Çamlı, “Sultangazi, yetiştirece-
ğimiz sporcuların sayesinde marka şehir 
olacak. Sultangazi’ye başarılarıyla madal-
yalar getirecek sporcular yetiştireceğiz” 
dedi.

Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz da 
projenin ilk etabında 5 bin öğrencinin 
spor yapmasını sağlayacaklarını belirte-
rek, “Öğrencilerimizi sokaktan alıp spora 
yönlendireceğiz. 9 yıl sürecek projenin so-
nunda 100 bin öğrencimizi sporla buluş-
turacağız. Her öğrenci spor yapana kadar 
proje devam edecek” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından anlaşmayı imza-
layan protokol üyeleri, daha sonra Cebeci 
Spor Kompleksi’ni gezdi.

S
ultangazi Belediyesi, düzenlediği 
programla engellileri buluşturdu. 
Program, İSEM Gösteri Sanatları 

Grubu’nun mehter gösterisiyle başladı. 
Engellilerden oluşan ekibin sahne per-
formansları uzun süre alkışlandı. 

Programda konuşma yapan Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay, baş-
ta hükümetin ve İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin engellilerin sorunlarının 
çözümüne yönelik yaptığı çalışmalara 
belediyenin imkanları ölçüsünde des-
tek verdiğini söyledi. Başkan Altunay, 
konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Engellilerin problemlerinin temelin-
de bakış açısı yanlışlığı var. Mesele 
kafamızdaki, zihnimizdeki engellerin 
kalkması, o kalktıktan sonra hiçbir şey 
engel değil. Engellilere yönelik birçok 
sosyal içerikli projeyi hayata geçirdik. 
Genç ve çocuk engellileri sosyal ve 
ekonomik hayata kazandırmak ama-
cıyla eğitim programları düzenledik. 
Öte yandan Türkiye’de bir ilki gerçek-
leştirerek; İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
ile ortaklaşa zihinsel engelli çocuklara 
yönelik spor turnuvaları düzenledik.”

İstanbul Vali Yardımcısı Osman Ateş ve 

Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz da 
birer selamlama konuşması yaparak, 
engelli sporculara başarılarından dolayı 
teşekkür ettiler. 

Protokol konuşmalarının ardından Av-
rupa ve Türkiye yüzme şampiyonaların-
da dereceye girenlere ödülleri verildi. 
İhtiyaç sahibi engellilere de tekerlekli 
sandalye dağıtıldı. 

Program, İstanbul Engelliler Koordinas-
yon Merkezi tarafından hazırlanan ve 
engelli sanatçıların yer aldığı sıra gece-
si ile sona erdi.

Başarılı Engelli Sporculara Ödül
Sultangazi Belediyesi 

tarafından düzenlenen 
programda engelliler bir 
araya geldi. Programda 

Avrupa ve Türkiye yüzme 
şampiyonalarında 

dereceye girenlere 
ödülleri verildi.
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AMATÖR KULÜPLERE MALZEME DESTEĞİ KENT KONSEYİ’NDE 
S

ultangazi Belediyesi, amatör spor 
kulüplerine malzeme desteğini 
sürdürüyor. Sultangazi Belediyesi 

Nikah ve Düğün Sarayı’nda düzenlenen 
malzeme dağıtım törenine Sultangazi 
Kaymakamı Ali Uslanmaz, Sultangazi Be-
lediye Başkanı Cahit Altunay, AK Parti İlçe 
Başkanı Suzan Dağlar Civan, meclis üye-
leri ile spor kulüpleri yöneticileri ve spor-
cular katıldı. 

AMATÖR SPOR KULÜPLERİNİN 
YANINDAYIZ

Programda konuşan Sultangazi Beledi-
ye Başkanı Cahit Altunay, belediye olarak 
amatör spor kulüplerine desteklerini 5 yıl-
dır sürdürdüklerini söyledi. İlçede amatör 
spor kulüplerinin sayısının ikiye katlandı-
ğına dikkat çeken Başkan Altunay, pek 
çok spor dalında çalışmaların yapıldığını 
kaydetti. Başkan Altunay, “Futbolda, taek-
vando da, izcilikte ve daha pekçok spor 
dalında varız. Sultangazi Belediyesi ola-
rak çocuklarımıza Kent Ormanlarında bir 
haftalık deneyim kazandıran izcilikte de 
iddialıyız” dedi. 

PARKLARIMIZA SPOR ALANLARI 
KURUYORUZ

Spora yönelik yatırımları daha da arttıra-
caklarının müjdesini veren Başkan Altu-
nay, “Bu sene oyun alanlarının üzerinde 
duruyoruz. Parklarımızda futbol, basket-
bol ve diğer spor branşlarının yapılabi-
leceği alanlar oluşturmayı hedefliyoruz” 
diye konuştu. 

Hoca Ahmet Yesevi ve Yunus Emre Kül-
tür Merkezlerinin de faaliyete geçmesiyle 
gençlerin boş zamanlarını değerlendire-
ceği mekanların sayısının artacağına dik-
kati çeken Başkan Altunay, şunları söyle-
di:

“Kültür merkezlerinde yer alan buz pisti, 
kütüphane, sinema ve tiyatro salonlarıyla 
gençlerimizin zamanlarını geçireceği me-
kanlar olacak. Çocuklarımızın gelecekleri-
ni inşa etmek ve nitelikli nesil yetiştirmek 
adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” 

ENGİN VEREL TECRÜBELERİNİ 
PAYLAŞTI

Programa konuk olan milli futbolcu Engin 
Verel, spor hayatını ve deneyimlerini genç 

S
ultangazi Kent Konseyi, 6. Olağan 
genel kurul toplantısı yapıldı. Top-
lantıda konuşan Kent Konseyi Baş-

kanı Ahmet Yıldız, Kent Konseyi’nin kurul-
duğu günden bu yana kentlilik bilincinin 
oluşması için çalışmalarını yürüttüğünü 
söyledi. Sultangazi Belediyesi kurulduk-
tan altı ay sonra Kent Konseyi’nin biraraya 
geldiğini ifade eden Yıldız, “Kent Konseyi; 
kentlilik bilincinin oluşması, dil, din, ırk ay-
rımı gözetilmeksizin bireylerin ortak pay-
dada biraraya gelerek kentin gelişimine 
katkı sunmasıdır” dedi. 

“KENT KONSEYİ’NİN İLÇENİN 
BEYİN TAKIMIDIR”

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Al-
tunay, konuşmasında Kent Konseyi’nin 
ilçenin beyin takımı olduğunu söyledi. İl-
çeye katkı sunmak isteyen herkesin Kent 
Konseyi çatısı altında toplandığına dikkat 
çeken Başkan Altunay, “Sultangazi’ye  
hizmet üretmek isteyen herkesi Kent 
Konseyi’ne davet ediyoruz ‘Ben ilçem için 
üretiyorum; ilçemi seviyorum ve ilçemin 
gelişmesini istiyorum’ diyen herkes Kent 
Konseyi çatısı altında toplanıyor. Eğitim-
den sağlığa, spordan kültüre her alanda 
ilçeye yönelik projelerin üretilmesi için 
‘Ben de Varım’ diyen herkes Kent Konse-
yinde buluşuyor” dedi. 

Programda konuşan Sultangazi Kayma-
kamı Ali Uslanmaz, kent konseylerinin 
ilçenin mimarları olduklarını söyledi. Her 
kesimden insanın görüşünün paylaşıldı-

Sultangazi Belediyesi, amatör spor kulüplerine desteklerini sürdürüyor. Sultangazi Belediyesi Nikah ve Düğün Sarayı’nda düzenlenen törenle, 
amatör kulüplere malzeme dağıtımı yapıldı. Programda konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, spora yönelik yatırımlarını 
arttıracaklarının müjdesini verdi. Programda ayrıca Milli Futbolcu Engin Verel de genç sporcularla bir araya geldi. 

Sultangazi Kent Konseyi, yeni dönemin ilk genel kurul toplantısı yapıldı. Genel Kurul’da 
Sultangazi Kent Konseyi Başkanlığı’na İmdat Kamacı seçilerek görevi Ahmet Yıldız’dan devraldı. 

Engin Verel 
Milli Futbolcu

sporcularla paylaştı. Sporculara şanslı ol-
duklarını belirten Verel, “Futbola değer 
veren bir Cumhurbaşkanımız ve Belediye 
Başkanınız olduğu için çok şanslısınız. Biz 
futbolu yokluklar içinde oynadık. Siz bu 
şansınızı iyi değerlendirin” dedi. 

Sporculara hedeflerini yüksek tutmalarını 
öğütleyen Verel, “Sizlerin ellerinizde olan 
imkanlar bizde hiç yoktu. Şansınızı kulla-
nın. Hedeflerinizi yüksek tutun ve hiç yıl-
madan çalışın. Eğitiminizi de sporla bera-
ber götürmeye gayret edin” diye konuştu. 

Tören sonunda amatör spor kulüplerine 
forma takımı, tişört, penye, kaban, antren-
man eşofmanı, kaleci forması, antrenman 
çorabı, yağmurluk, antrenman topu, maç 
topu, antrenman yeleği, sağlık çantası, 
karate ve taekvando elbisesinden oluşan 
malzemelerin dağıtımı yapıldı. 
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SPOR-KONSEY

GÖREV DEĞİŞİMİ
ğını ifade eden Uslanmaz, şunları söyledi: 

“Kent Konseyi herhangi bir siyasi parti-
nin görüşünün hakim olmadığı; herkesin 
özgürce konuştuğu ve ilçesi için faydalı 
olduğu bir yerdir.  Herkesin onayıyla olu-
şan komisyon kararlarına uygun hareket 
edeceğiz. Yönetici, parti ve halkın bera-
ber uyum içinde olduğu ve ilçemizi daha 
güzele ulaştırmak için hizmetlerin çıkaca-
ğı yerdeyiz. Hep birlikte daha yaşanabilir 
bir ilçe için çalışacağız.” 

KENT KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 
İMDAT KAMACI SEÇİLDİ

Kent Konseyi Başkanlığı’na İmdat Kama-
cı’nın seçildiği toplantıda yürütme kurulu 
üyeliklerine Av. Ali Başkaya, Eyüp Bay-
rak, Ramazan Altan, Hidayet Aydın, Zeki 
Yıldız, Mehmet 
Özşahin, Emrah 
Eray,Turan Bü-
yükbektaş, Bey-
can Kılıç, Pakize 
Akdil ve Turan 
Güner seçildi. 
Kent Konseyi 
B a ş k a n l ı ğ ı n a 
seçilen İmdat 
Kamacı, görevini 
layıkıyla yerine 
getireceğini be-
lirterek projele-
rin geliştirilmesi 
için çalışacakla-
rını söyledi. 



Öğrencilerin Gözüyle

S
ultangazi Belediyesi’nin, temiz bir 
çevre bilincini oluşturmak ama-
cıyla okullarda düzenlediği resim, 

şiir ve kompozisyon yarışması ödülleri 
dağıtıldı. Sultangazi Belediyesi Nikah ve 
Düğün Sarayı’nda düzenlenen törene 
Sultangazi Belediye Başkan Yardımcıları 
Fevzi Dülger ile Mustafa Birinci, İlçe Milli 
Eğitim Müdürü İbrahim Demir, İlçe Müf-
tüsü Yusuf Sarıkaya, mahalle muhtarları, 
öğretmen ve öğrenciler katıldı. 

Programda konuşma yapan Sultanga-
zi Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa 
Birinci, temiz bir çevre bilincini oluştur-
mak amacıyla yarışmayı düzenlediklerini 
söyledi. Çevreyi daha temiz tutmak için 
toplumsal algıların güçlendirilmesi gerek-
liliğine değinen Birinci, şunları söyledi:

“Ağaç yaşken eğilir mantığıyla çocuk-
larımızdan başlayarak toplumun bütün 
kesimlerine temiz bir çevre bilincini aşıla-
mayı hedefliyoruz. Halkımızla yaptığımız 
anketlerde Sultangazi’nin temizlik konu-
sunda memnuniyetinin birinci sırada yer 

Daha Temiz Bir Sultangazi 
Sultangazi Belediyesi’nin, 
temizliğin önemine dikkat 

çekmek amacıyla okullarda 
başlattığı resim, şiir ve 

kompozisyon yarışması 
ödülleri törenle dağıtıldı. “Daha 

temiz bir Sultangazi için” 
konulu yarışmada dereceye 
giren öğrenciler eserleriyle, 

katılımcıların beğenisini topladı. 

Kompozisyon yarışmasında ödül 
alan öğrenciler:
1. Sinan Yılmaz 

(Nurettin Uzun Ortaokulu)
2. Fatma Kasa 

(Hamit Süreyya Eremsel Ortaokulu)
3. Kadir Kebapçı

(Mehmetçik İlkokulu) 

Resim yarışmasında ödül 
alan öğrenciler:
1. Betül Kayar 

(Mimar Sinan Anadolu İ. H.L.)
2. Hena Baltaş

(Aydın Uçkan İlkokulu)
3. Zehra Çaplık

(Necip Fazıl Kısakürek İ.H.O) 

Şiir yarışmasında ödül 
alan öğrenciler:

1. Ayşe Melek Keleşoğlu
(Mimar Sinan Anadolu İ. H.L.)

2. Beyza Karakartal 
(Orhangazi İlkokulu)

3. Betül Ağan 
(Aydın Uçkan İlkokulu)

aldığını görüyoruz. Temizlik bilinciyle de 
bunu daha ileri yerlere taşımayı istiyo-
ruz.”

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir 
de yaptığı konuşmada Sultangazi Bele-
diyesi’ne çalışmalarından dolayı teşekkür 
ederek yarışmada dereceye giren öğren-
cileri kutladı. 

Sultangazi Belediyesi Temizlik İşleri Mü-
dürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
işbirliğinde yapılan “Daha temiz bir Sul-
tangazi için” konulu yarışmaya, 35 okul 
katıldı. Programda dereceye giren öğren-
cilere laptop, Ipad ve mp3 çalar hediye 
edildi. 

Programda Aydın Uçkan Ortaokulu özel 
eğitim sınıfı öğrencisi görme engelli Mu-
hammed Eten’in yazdığı kompozisyon 
izleyenleri duygulandırdı. Yarışmada jüri 
özel ödülüne layık görülen Eten’e hedi-
yesini Başkan Yardımcısı Mustafa Birinci 
ile İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir 
birlikte takdim etti. 
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DÜŞÜNCE VE İDEAL ADAMI
MEHMET AKiF ERSOY

İstiklal Marşımız’ın yazarı 
ve milli şairimiz Mehmet 
Akif Ersoy ölümünün 
78. yılında düzenlenen 
etkinlikle anıldı. Türk Tarihi 
Profesörü Mehmet Çelik’in 
şair M. Akif’in hayatını ve 
mücadelelerini anlattığı 
gecede şair-yazar Serdar 
Tuncer de şairin şiirlerini 
seslendirdi. 

S
ultangazi Belediyesi, İstiklal Mar-
şımız’ın yazarı ve milli şairimiz 
Mehmet Akif Ersoy’u 78. ölüm yıl-

dönümünde düzenlediği etkinlikle andı. 
Sultangazi Belediyesi Nikah ve Düğün 
Sarayı’nda yapılan etkinliğe Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay, beledi-
ye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş 
katıldı. 

Programın açılış konuşmasını yapan Sul-
tangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
tarihe adını yazdıran önemli şahsiyetleri 
anmayı sürdürdüklerini söyledi. 

“KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ 
MİLLETİMİZE ESİN KAYNAĞI”

Başkan Altunay, “Mehmet Akif Ersoy, 
Türk ulusunun milli ve manevi hislerini, 
Türkçe’nin billur süzgecinden geçirerek 
aziz milletiyle paylaşan bir üstattır” dedi. 
Büyük şair Mehmet Akif’i ve bu toprak-
lara kalemiyle, ruhuyla, yaşantısıyla iz 
bırakan bütün ustaları önemsediklerini 
belirten Başkan Altunay, şunları söyledi:

“Topluma eserleriyle ışık tutan tüm bü-
yüklerimizi anmanın toplumumuz için 
bir gereklilik, bizler için bir sorumluluk 
olduğunun bilincindeyiz. Mehmet Akif 
Ersoy’un hayatı, mücadele ateşiyle yoğ-
rulmuş kişiliği ve eserleri dün olduğu 
gibi bugün de milletimize esin kaynağı 
olmuştur. Zira vefatının üzerinden yıllar 
geçmesine rağmen, yüreğimizin en müs-
tesna köşesinde yerini almış, bundan 
sonra da almaya devam edecektir.”

“M. AKİF,  DÜŞÜNCE VE İDEAL 
ADAMIDIR”

Programa konuşmacı olarak katılan Türk 
Tarihi Profesörü Dr. Mehmet Çelik, M. 
Akif Ersoy’un hayatını ve mücadelelerini 
aktardı. M. Akif Ersoy’un 7’den 77’ye her-
kesin İstiklal Marşı şiiriyle tanıdığını anla-
tan Çelik, “Çanakkale, Bülbül ve Safahat 
şiirleri de edebiyatçılar tarafından bilinen 
şiirleridir. Aruz veznini en iyi kullanan şa-
irdir” dedi. 

Mehmet Akif’in bir düşünce ve ideal 
adamı olduğunu vurgulayan Çelik, 
şunları söyledi:

“Mehmet Akif’in şairliği onun sı-
fatlarından sadece biridir. Şair-
liği bir meslek olarak seçmedi. 
Çok iyi konuşurdu ve çok iyi ne-
sirler yazardı. Düşünce ve ideal-
lerini daha tesirli hale getirmek 
için şiirler yazdı; ideallerini sanat 
dalının düsturlarına mahkum et-
medi. Yaşadığı coğrafyayı ve dün-
yayı çok iyi tanıyan tam bir ente-
lektüeldi.”

Programda daha sonra yazar-şair 
Serdar Tuncer, Milli Şairimiz M. 
Akif’in şiirlerini okudu. Şai-
rin şiirlerinden bestele-
nen eserlerin de ses-
lendirildiği gecede 
Tuncer, “M. Akif’in 
şiirleri bir bülbü-
lün şakıyışı kadar 
samimidir” dedi. 

ŞEB-i ARUS GECESi
S

ultangazi Belediyesi, Mevlana’nın 
741. Vuslat Yıldönümü dolayısıy-
la “Şeb-i Arus” etkinliği düzenledi. 

Sultangazi Belediyesi Nikah ve Düğün 
Sarayı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Sul-
tangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
AK Parti İlçe Başkanı Suzan Dağlar Civan 
ile sivil örgüt temsilcileri ve çok sayıda va-
tandaş katıldı. 

Programda konuşan Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, Mevlana’ya sahip 
çıkmanın köklü ve derin tarihimize sahip 
çıkmak olduğunu söyledi. “Tarihimize 
baktığımızda hoşgörü, sevgi ve adalet 
gibi duyguları ilmek ilmek işleyen isimler-
le karşılaşırız” diyen Başkan Altunay, şu 
açıklamalarda bulundu: 

“Batı’da Mevlana gibi Yunus gibi isimleri 
bulamazsınız. Mevlana, ‘Gel ne olursan ol 
yine gel’ çağrısıyla dünyaya ismini duyur-
muştur. Mevlana, dünyanın dört bir yanın-
da hoşgörüsüne ve ilmine hayran bırakan 
büyük bir değerdir. İşte bu denli tevazu ve 
hoşgörü sahibi olan Mevlana, dünya me-
deniyetleri için çok büyük bir isimdir. Biz-
ler bu değerin farkına varmalı onun hoş-
görü, aşk ve sevgi ırmağından beslenerek 
gelecek nesillere bunları anlatmalıyız.”

Sultangazi Belediyesi, 
Mevlana’nın 741. Vuslat 

Yıldönümü dolayısıyla “Şeb-i 
Arus” etkinliği düzenledi. 

Sema gösterilerinin sunulduğu 
programda konuşan Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay, 

“Mevlana, ‘Gel ne olursan ol 
yine gel’ çağrısıyla dünyaya 

ismini duyurmuştur. Mevlana, 
dünyanın dört bir yanında 

hoşgörüsüne ve ilmine hayran 
bırakan büyük bir değerdir” diye 

konuştu.  

AK Parti İlçe Başkanı Suzan Dağlar Civan 
da konuşmasında Mevlana’yı tanıyan çok 
şanslı bir millet olduğumuzu söyledi. 

Geceye konuşmacı olarak katılan eğitim-
ci-yazar Mehmet Fatih Çıtlak, “Mevlana’yı 
Doğru Anlamak” isimli konferans verdi. 

Etkinlikte ayrıca slayt gösterisi eşliğinde 
İSBEK Mevlana Sufi Ayinleri Topluluğu ta-
rafından sema gösterisi sunuldu.  
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NEREYE GİDİYOR?

GÖNÜL MAYASI ADAMLAR’DA 

G
azeteci-yazar Ahmet Taşgetiren, 
Sultangazi Belediyesi tarafından 
düzenlenen “İslam Dünyası ve 

Türkiye Nereye Gidiyor?” konulu söyleşi 
programında Sultangazililerle buluştu. 

Sultangazi Belediyesi Nikah ve Düğün 
Sarayı’nda yapılan programa Sultangazi 
Kaymakamı Ali Uslanmaz, Sultangazi Be-
lediye Başkanı Cahit Altunay ile vatandaş-
lar katıldı.

“FİZİKİ MEKAN SORUNU      
ORTADAN KALKTI”

Programın açılış konuşmasını yapan Sul-
tangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
söyleşi programlarıyla Sultangazilileri 
kültürel etkinliklerde ağırlamaktan onur 
duyduklarını söyledi. Sultangazi’de kültü-
rel etkinlikler için fiziki mekan sorununun 
ortadan kalktığına dikkati çeken Başkan 
Altunay, şunları söyledi: 

K
astamonu Çatalzeytinliler Yardım-
laşma Derneği’nin, köy dernekle-
riyle birlikte organize ettiği 8 bö-

lümden oluşan “Gönül Mayası Adamlar” 
programının ilk konuğu Sultangazi Bele-
diye Başkanı Cahit Altunay oldu. 

Belediye Nikah ve Düğün Sarayı’nda dü-
zenlenen programa Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, Sultangazi Bele-
diye Başkan Yardımcıları Fevzi Dülger ve 
Ali Başkaya ile Kastamonu Çatalzeytinliler 
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Baş-
kanı Hüseyin Karadeniz, yazar-şair Tahsin 
Şentürk, işadamları ile çok sayıda dernek 
üyesi katıldı. 

Kamil Tunoğlu’nun moderatörlüğünde 
gerçekleşen programda Sultangazi Be-
lediye Başkanı Cahit Altunay, hayatını ve 
siyasi yaşamını anlattı. 

“BAŞARILI OLMAK        
İNANMAKLA BAŞLAR”

Başarılı olmanın anahtarının; inanmak, 
azimle çalışmak ve sabır olduğunu ifa-
de eden Başkan Altunay, “Başarılı olmak 
inanmakla başlıyor. Önce inanmamız ve 
inandığımız yolda azimle yürümemiz ge-
rekiyor. Siyasette başarının sırrı ise vizyo-
ner olmak ve değişimi yönetebilme be-

Sultangazi Belediyesi’nin 
düzenlediği, “Sultangazi 

Söyleşi Günleri”nin konuğu 
gazeteci-yazar Ahmet 

Taşgetiren oldu. “İslam 
Dünyası ve Türkiye Nereye 

Gidiyor?” başlığı altında 
söyleşi yapan Taşgetiren, 

İslam dünyasında yaşanan 
gelişmeleri değerlendirdi. 

Kastamonu Çatalzeytinliler 
Yardımlaşma ve Dayanışma 

Derneği’nin düzenlediği 
“Gönül Mayası Adamlar” 
programının ilk konuğu 

Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay oldu. Hayatını 
ve siyasi yaşamını anlatan 
Başkan Altunay, “Başarılı 

olmak inanmakla başlıyor” 
dedi. 

İSLAM DÜNYASI VE TÜRKİYE
BAŞKAN ALTUNAY

“Sultangazi’de kültürel etkinlik yapabile-
ceğimiz birçok mekana kavuştuk. Halkı-
mızın kültür merkezlerimizde yapacağı-
mız tüm etkinliklere katılmasını istiyoruz.” 

“DÜNYANIN GÖZÜ KULAĞI BU 
COĞRAFYAYA DÖNÜK”

Gazeteci-yazar Ahmet Taşgetiren ilk ola-
rak İslam dünyasındaki gelişmelere iliş-
kin değerlendirmelerde bulundu. İslam 
coğrafyasına ilişkin tespitlerini sıralayan 
Taşgetiren, “Dünyanın en hareketli coğ-
rafyasının İslam coğrafyası ve onun için-
de Türkiye olduğunu söylemek mümkün. 
Savaşlar da bu coğrafyada oluyor, iktidar-
ların değişimi de bu coğrafyada oluyor. 
Bu manada baktığınızda dünyanın gözü 
kulağı da bu coğrafyaya dönük durumda” 
dedi. Çözüm sürecini Türkiye’nin tüm ke-
simlerinin istediğine dikkat çeken Taşge-
tiren, çözüm süreciyle ilgili tespit ve gö-
rüşlerini dile getirdi.

cerisini gösterebilmektir. Diğer önemli bir 
etken ise iletişimi yönetebilme yeteneği-
ne sahip olmaktır” diye konuştu. 

“BAŞARI, ÇALIŞMANIN 
ÜRÜNÜDÜR”

“Kimse doğuştan başarılı değildir. Başarılı 
doğulmaz, başarılı olunur” diyen Başkan 
Altunay, başarının bir yetenek işi olmadı-
ğını, çalışmanın ürünü olduğunu ifade etti. 
Siyasi kariyerini de anlatan Başkan Altu-
nay, şu açıklamalarda bulundu: 

“1989’da mahalle teşkilatlarıyla en alt 
tabakadan siyasete başladım. İlçe baş-
kan yardımcılığı, ilçe başkanlığı, belediye 
başkan yardımcılığı, meclis üyelikleriyle 
kesintisiz geçen bir dönem oldu. Basa-
makları çıkarken disiplin içerisinde yetiş-
tik. Tekrar belirtmek istiyorum; başarıya 
giden yolda ilk şart inanmaktır. Hayal kur-
mak, hedeflemek ve çok çalışmak başarı-
yı getiren diğer kurallardır. İnsana hizmet 
etmeyi ibadet saydığımız için ekibimle 
birlikte Sultangazi’ye kalıcı eserler bırak-
mayı hedefliyoruz.” 

Başkan Altunay, konuşmasında Sultanga-
zi Belediyesi olarak ilçeye yönelik yapılan 
çalışmalar hakkında da bilgi verdi.
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Elif Gibi 
Sevmek

ENERJİ VERİMLİ
GEZİCİ EV
Enerji verimliliğinin 
sağlanması amacıyla 
hazırlanan Verimli ve 
Temiz Enerji Destek 
Programı Sultangazi’de 
gerçekleştirildi. 

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın “2014 
Yılı Verimli ve Temiz Enerji Destek 

Programı” kapsamında desteklediği 
enerji tasarrufu konusu, İstanbul’un 
ilçelerinde anlatılıyor. 

Sultangazi ilçesinde gerçekleştiri-
len etkinliğe; Milli Eğitim Bakanlığı, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sul-
tangazi Belediyesi, çevre kuruluşları 
Dayanışma Derneği, Çevre Vakfı ve 
UGETAM destek verdi. 

Proje kapsamında hazırlanan “Gezici 
Ev” isimli TIR’ın yeni durağı Sultan-
çiftliği Merkez Cami Meydanı oldu. 
TIR’ın içerisinde açılan standı gezen 
Sultangazililer, görevlilerden tasarruf 
tedbirleri konusunda bilgi aldı.

31 Ağustos 2015’e kadar sürecek pro-
je kapsamında, 38 ilçe ve 70 okulda 
bilgilendirme çalışmaları yapılacak.

S
ultangazi Belediyesi, 14 Şubat Sev-
gililer Günü’nde dünya evine yeni 
girenler ile evlilikte 40 yılını doldu-

ran çiftleri bir araya getirdi. Sultangazi 
Nikah ve Düğün Sarayı’nda düzenlenen 
programa Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay, eşi İlknur Altunay ile çiftler 
katıldı.  

Programda konuşma yapan Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay, çiftlerin 
sevgililer gününü kutladı. Aile kurmanın 
en önemli toplumsal değerlerimiz arasın-
da olduğunu kaydeden Başkan Altunay, 
“Yabancılar, Türkiye’nin aile yapısından 
övgüyle söz ediyorlar. Yuva kurmak ve 

aileyi korumak, kültürümüzün  önemli de-
ğerleridir” dedi. Evliliklerin uzun ömürlü 
olmasındaki en önemli etkenin sevgi, say-
gı ve hoşgörüden geçtiğini belirten Baş-
kan Altunay, şunları söyledi:

“Her ne kadar burada kuşak farkı olsa da 
evlilikte değişmeyen en önemli etkenler 
sevgi, saygı ve hoşgörüdür. Ne kadar se-
versek o kadar seviliriz; ne kadar şefkat 
duyarsan o sana olduğu gibi geri döner. 
Tüm çiftlerimize ömür boyu mutluluklar 
diliyorum”.

Programda Başkan Altunay, çiftlere çeşitli 
hediyeler takdim etti.

İ
lim Yayma Cemiyeti Sultangazi Şubesi, 
öğrencilere bilgilendirme semineri dü-
zenledi. Sultangazi Belediyesi Nikah ve 

Düğün Sarayı’nda yapılan seminere Sul-
tangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz, Sultan-
gazi Belediye Başkan Yardımcısı ve İlim 
Yayma Cemiyeti Sultangazi Şube Başkanı 
Fevzi Dülger ile öğrenciler katıldı. 

Seminerin açılış konuşmasını yapan Fev-
zi Dülger, Sultangazi Belediyesi olarak 
gençleri hayata hazırlamak amacıyla 
birçok eğitim programı düzenlediklerini 
belirtti. Dülger, “Öğrencilerimizin ufkunu 
açacak seminerlerle geleceğe daha iyi 
hazırlanmalarını amaçlıyoruz. Öğrencile-
rimizin fikren ve bedenen gelişimleri için 
konferanslar, seminerler ve spor faaliyet-
leriyle her zaman birlikte olmayı sürdüre-
ceğiz” dedi.  

Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz da 
konuşmasında iyi bir yönetici olmak için 
yapılması gerekenler konusunda bilgi 
verdi. Uslanmaz, “Milli ve manevi duygu-
lardan yoksun olursanız iyi bir yönetici 
olamazsınız. Değerlerimizi koruyup gele-
cek nesillere aktarmalıyız” dedi.

Programa konuşmacı olarak katılan Kişi-

Sultangazi Belediyesi, 14 Şubat 
Sevgililer Günü’nde dünya evine 

yeni girenler ile evlilikte 40 yılını 
dolduran çiftleri ağırladı. 

Sultangazi Belediyesi, “Elif Gibi 
Sevmek” kitabının yazarı Hikmet 

Anıl Öztekin’i Sultangazililerle 
buluşturdu. Sevginin tanımını 
kendine has üslubuyla yapan 
Öztekin,  kavuşmak için ettiği 

duaların Yaradan’a yürümek için 
bir yol olduğunu söyledi.

İlim Yayma Cemiyeti Sultangazi Şubesi, Sultangazi Belediyesi Nikah 
ve Düğün Sarayı’nda öğrencilere yönelik seminer düzenledi. Kişisel 
Gelişim Uzmanı Münir Arıkan, “Medeniyetin İdeal Öğrencisi Nasıl 
Olmalıdır” konulu seminerde sunum eşliğinde açıklamalarda bulundu.

KUŞAKLARARASI SEVGİLİLER GÜNÜ İDEAL ÖĞRENCİ SEMİNERİ

sel Gelişim Uzmanı Münir Arıkan öğren-
cilere “Medeniyetin İdeal Öğrencisi Nasıl 
Olmalıdır” konusunda sunum eşliğinde 
seminer verdi. Kur’an-ı Kerim’i okuyarak 
büyük uygarlığın neden kurulduğunu an-
lamamız gerektiğini belirten Arıkan, şun-
ları söyledi:

“Allah işini sağlam yapanı sever. Bu çağda 
bilime, fenne uygarlığa sarılmak zorunda-
sın. Allah sizi mükemmel yaratmış. ‘Ben 
yapamıyorum; edemiyorum’ dememeniz 
gerekiyor. İsterseniz başarırsınız.”
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Sultangazi Belediyesi, Tasavvuf edebiyatı 
ile şiiri kendine has üslubuyla birleştiren 
şair-yazar Hikmet Anıl Öztekin’i Sultan-
gazililerle buluşturdu. 

Öztekin, kitabında geçen Elif’e duydu-
ğu sevdanın Yaradan’a yürümek için bir 
yol olduğunu söyledi. 18 yaşında tanıdığı 
Elif’le kitaplar okuduğunu ve sohbetler 
dinlediğini belirten Öztekin, “Elif hafızdı 
ben onu dinlerdim. Dünyaya ağır gelmiş 
olacak ki bitti ve Elif gitti. 10 şehir uzak-
lıktaki Elif’e ulaşacak köprüleri kurmak 
için ettiğim dualardan oluşuyor kitabım-
daki şiirler” dedi.

“Sevdaya dahil değil miydi dualarda bu-
luşmak; Rabbe yürümek için bir sevdayı 
sebep etmekmiş; imtihanımızın sebebiy-
miş” diye konuşan Öztekin, “Hayatımda 
gül kokulu yolu bana öğreten Elif benim 
imtihanımdı. 60 yaşında geriye dönüp 
baktığımızda bir şey yaptık diyebilmek 
için topluma, insanlığa, hayata faydalı 
şeyler yapmaya şimdiden başlayabiliriz” 
diye konuştu.



Sahra Sultan Düğün Sarayı

Bir adım mutluluğa atılan
ilk adım da yanınızda olmak için

Rezervasyon: 
0542 493 07 99 - 0212 667 90 60
web: www.sahra-sultan.com
e-mail: info@sahra-sultan.com

Sultangazi Belediyesi ilçenin modern 
bir kent olması için büyük çaba 
göstererek, ilçedeki önemli bir eksikliği 
giderdi. Sultangazi Belediyesi Hizmet 
Kompeksi içerisinde dünya evine 
girmeye hazırlanan çiftler için nikah 
ve düğün sarayı inşa edildi. 8 bin 
metrekare inşaat alanı üzerine kurulan 
binada “Sahra Sultan Düğün Sarayı” 
ismiyle düğün salonu ve 3 ayrı nikah 
salonu yer alıyor.

Sultangazi 
Belediyesi
Düğün ve 
Nikah Sarayı

Sahra Sultan Düğün Sarayı, geniş vizyonuyla 
hizmet kalitesini müşterileriyle birlikte daha 
da ileriye taşıyor. Yenilikçi, teknolojik altyapısı 

ve hizmet anlayışıyla farkındalık oluşturan; farklı 
konsepti, zengin hizmet seçenekleri ile Sahra 
Sultan Düğün Sarayı, Sultangazililere hizmete 
hazır…

Güler yüzlü personeli, kaliteli hizmeti ve alternatif 
düğün paketleriyle müşterilerine en uygun fiyat 
avantajını bir arada sunan Sahra Sultan Düğün 
Sarayı, böylelikle müşteri memnuniyetini öncelikle 
ilke ediniyor. Mutluluğa ilk adım atacağınız en 
güzel günde her türlü isteğe cevap veren düğün 
paketleri, mükemmel şıklıktaki dekorasyonu, servis 
kalitesi ve özel menü seçenekleriyle, yükselen 
müthiş heyecanımızla ve profesyonel hizmetle 
“Sahra Sultan Düğün Sarayı” farkını hissedeceksiniz.

Tüm düğün, davet ve organizasyonları büyük bir 
özenle gerçekleştiren Sahra Sultan Düğün Sarayı, 
hayatınızın en güzel gününü unutulmaz kılmak için 
sizleri bekliyor...




