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BAŞKANDAN

2015 yılına, “merhaba” demenin heye-
canı içerisindeyiz. Her yeni yıl; geleceğe 
dönük umutların, yeni hayallerin ve 
projelerin güçlü bir şekilde oluşturuldu-
ğu dönemlerdir. 

Sultangazi Belediyesi olarak geride bı-
raktığımız 2014 yılında müjdelediğimiz 
önemli projelerin açılışlarını gerçekleş-
tirdik. Bir çok projenin temellerini attık. 
2015 yılı da hizmete alınacak yeni pro-
jeleri hemşerilerimizle buluşturma yılı 
olacaktır. 

Yapımı tamamlanan hizmet binalarının 
açılış kurdelesini birlikte kesmenin mut-
luluğunu yaşayacağız. Bir çok hizmet 
birimini bünyesinde taşıyacak olan Hü-
kümet Konağı’nın yapımı tamamlandı 
ve yeni yılda halkımızın hizmetinde ola-
cak. Hükümet Konağı’nda; Kaymakam-
lık, Vergi Dairesi, İŞKUR Şube Müdürlü-
ğü,  İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sosyal 
Yardımlaşma Vakfı yer alacak. 

Eski Sultangazi Belediye Hizmet Bi-
nası ise Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
tahsis edildi. Mülkiyeti Sultangazi 
Belediyesi’ne ait olan İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü binasında;  “Sultangazi Bilim 
Merkezi” ile “Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Sosyal Hizmet Merkezi” faali-
yet gösterecek. 

600 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatı hız-
la devam ederken, 75. Yıl Mahallesi’nde 

hayata geçirilen “Huzurevi ve Yaşlı Ba-
kım Merkezi” hasta kabulüne başladı. 
“Sultangazi İlçe Sağlık  Kompleksi” ile 
“Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi” inşaat ça-
lışmaları ise aralıksız sürüyor. 

Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nin 
yer teslimi yapılırken, bu merkez ya-
kında ilçenin kültür ve sanat hayatı-
nın hizmetinde olacak. Yunus Emre 
Mahallesi’nde inşa edilen kültür merkezi 
de yakın bir zamanda hizmete açılacak. 
İlçemizin önemli eğitim kurumları ara-
sında yer alan “Uygulama Oteli ve Tu-
rizm Meslek Lisesi” önümüzdeki eğitim 
döneminde öğrenci alımlarına başlıyor.  

Buradan bir müjdeyi de sizlerle paylaş-
mak istiyorum! 

Vezneciler’den Arnavutköy’e uzayacak 
olan yeni metro hattı, Sultangazi ilçe-
sini de kapsıyor. Bu hattın proje ihalesi 
yapıldı. 2015 yılının sonlarına doğru pro-
jenin yapım çalışmalarına başlanacak. 

Halkımızdan aldığımız güç ve destekle 
planladığımız pek çok projeyi daha ha-
yata geçireceğiz. 

Bu duygularla 2015 yılının kardeşliğin 
egemen olduğu; tüm vatandaşlarımızın 
sağlık, mutluluk, huzur ve refah içinde 
geleceğe yürüdüğü bir yıl olmasını te-
menni ediyor, aziz milletimizi ve Sultan-
gazili hemşehrilerimi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum…

Cahit ALTUNAY
Belediye Başkanı

Sahibi: Sultangazi Belediye Başkanlığı Adına
Cahit Altunay

Süresiz Yayındır

Genel Yayın Yönetmeni
Fevzi Dülger

Yazı İşleri Müdürü
Melek Türkmen

Yayın Kurulu
Muhammed Pamuk

Yavuz Padem
Ebru Koç

Görsel Yönetmen
Forart

Fotoğraflar
Onur Kendir
Barış Asan
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Saygıdeğer Sultangazililer!

Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi Hizmete Başladı
75. Yıl Mahallesi’nde inşa edilen Huzure-
vi ve Yaşlı Bakım Merkezi, Aile ve Sos-
yal Politikalar Bakanlığı bünyesinde hiz-
mete başladı. Arsa üretimini Sultangazi 
Belediyesi’nin üstlendiği merkezde, 68 
adet oda ile atölye, spor salonu ve aktivi-
te odaları yer alıyor. 75. Yıl Mahallesi’nde 

inşa edilen Huzurevi ve Yaşlı Bakım Mer-
kezi hizmete açıldı. 8.386 m2 inşaat ala-
nına sahip olan merkezin arsa üretimi 
Sultangazi Belediyesi tarafından sağlan-
dı. İl Özel İdaresi tarafından yapılan mer-
kez, 97 kişi kapasiteli olarak hizmet ver-
meye başladı. Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı bünyesinde çalışmalarını yürü-
ten merkezde; 49 adet tek kişilik oda, 19 
adet çift kişilik oda, aktivite odaları, atöl-
yeler ve spor salonu bulunuyor. Merkez-
de ayrıca yaşlıların günübirlik tesislerde 
misafir edilmesini sağlayacak 6 odalı ilk 
bakım ünitesi yer alıyor. 
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Mahalle Hizmet Tesislerinde yer alan fonksiyon alanları ise şunlar:

• Mahalle Pazar Yeri

• Aile Sağlığı Merkezi

• Afet Toplanma Merkezi

• 112 Acil

• İSMEK

• Bilgi Evi

• PTT

• Hanımlar Merkezi

• Gençlik Merkezi

• Çok Amaçlı Salon

•Amfi Tiyatro 

• Kafeterya

• Park

• Otopark

SOKAK PAZARLARINDAN
MODERN PAZARLARA Sultangazi Belediyesi tamamını kendi öz kaynaklarıyla hayata 

geçirdiği Sultançifliği, 50. Yıl ve İsmetpaşa Cevher Dudayev 

Mahalle Hizmet Tesisleri, kapılarını pazar esnafı ve halka açtı. 

Sultançiftliği, 50. Yıl ve İsmetpaşa mahallelerinde sokak arala-

rında kurulan pazarlar kaldırıldı. Pazar esnafı bundan sonra faa-

liyetlerini mahalle hizmet tesislerinde sürdürecek.

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

“Mahalle Hizmet Tesisleri” adıyla 
hayata geçirilen proje ile pazar 
kültürüne yeni bir ivme kazan-
dırılırken, mahallelerin de fiziki 

mekan ihtiyaçlarına cevap ver-
mesi amaçlandı.

Sultangazi Belediyesi, tamamı-
nı kendi öz kaynaklarıyla hayata 
geçirdiği Sultançiftliği, 50. Yıl ve 
İsmetpaşa Cevher Dudayev Ma-
halle Hizmet Tesisleri, kapılarını 
pazar esnafı ve halka açtı. 

• Ordu Caddesi üzerine kuru-
lan "Salı Pazarı" kaldırıldı. Bu-

radaki pazar esnafı faaliyetleri-
ni Sultançifliği Mahalle Hizmet 
Tesisleri'nde sürdürüyor. 

• 50. Yıl Mahallesi 2490 sokak-
ta Cumartesi günleri kurulan 
sokak pazarı ise 50. Yıl Hizmet 
Tesisleri'nde semt sakinlerinin 
hizmetinde. 

•İsmetpaşa Mahallesi'nde Pazar 
günleri kurulan sokak pazarı da 

kaldırılarak, İsmetpaşa Cevher 
Dudayev  Hizmet Tesisleri'ne ta-
şındı. 

Mahalle Hizmet Tesisleri afet 
zamanlarında toplanma yeri; 
pazar alanları ise Kurban 
Bayramları'nda kesim yeri ola-
rak da kullanılacak.

50. Yıl Hizmet Tesisleri

Sultangazi Belediyesi'ne ait araçlarla mahalle aralarından alınan semt sakinleri 
mahalle hizmet tesislerine ücretsiz taşınıyor. 
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SULTANGAZİ'DE ALTYAPI
YATIRIMLARI VE DEĞİŞİM
Sultangazi Belediyesi, altyapıya yönelik yatırım hamlesi ile ilçenin altyapı sorunlarını çözüme 
kavuşturuyor. Altyapı kuruluşlarıyla birlikte gerçekleştirdiği projeler neticesinde Sultangazi’de 
büyük bir değişim yaşanıyor.

Fen İşleri'nin güçlü 
kadrosu ile yağmur 
suyu kanalları 
yapılıyor, ana arter 
ve ara sokaklar 
asfaltlanıyor. Birçok 
mahallede prestij 
cadde çalışması 
yapılırken, enerji 
hatlarını yeraltına  
alma çalışması 
devam ediyor. ASFALTLAMA ve 

YOL ÇALIŞMALARI
İlçe genelinde ana arter, cadde ve 
sokakların asfalt serimi ve  yama 
çalışmaları aralıksız devam ediyor. 
Öte yandan atık su kanalları ile 
yeni isale hatları yapılıyor.

Sultangazi'de altyapı hizmetleri başta İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi olmak üzere diğer kamu  
kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde 
yürütülmektedir. İlçedeki altyapı yatırımları; kal-
kınma planı ve yıllık programlara uygun olarak ya-
pılan taslak programları birleştirerek kesin prog-
ram halinde sürdürülmektedir. 

Aşırı yağan yağmurlar sonrası oluşan su birikintilerine son 
vermek için ilçe genelinde yağmur suyu kanalları yapıldı. 

YAĞMUR SUYU KANALI
YAPIM ÇALIŞMALARI

Sultangazi Belediyesi ilçenin önem-
li sorunları arasında yer alan elektrik 
kablolarının yer altına alınması için ça-
lışmalarını hızlandırdı. Bu amaçla Sul-
tangazi Belediyesi, Boğaziçi Elektrik 
Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ile imzaladığı 
protokolle elektrik hatlarının yer altı-
na alınması işini üstlendi. Protokoller 
kapsamında havai hatların yeraltına 
alınması için çalışmalar başlatan Sul-
tangazi Belediyesi, sokakları Avrupa 
standartlarına getirmeyi hedefliyor.

ELEKTRİK KABLOLARI YER ALTINA ALMA ÇALIŞMASI 
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İLÇE SAĞLIK KOMPLEKSİ
AÇILIŞA GÜN SAYIYOR
Afet riski taşıması nedeniyle 
yıkılan Lütfiye Nuri Burat Dev-
let Hastanesi’nin yerine İl Özel 
İdaresi tarafından İlçe Sağlık 
Kompleksi yaptırılıyor. Uğur 
Mumcu Mahallesi’nde inşa edi-
len Sağlık Kompleksi’nde Aile 
Sağlığı Merkezi, Verem Savaş 
Dispanseri, Toplum Ruh Sağlık 
Merkezi, Toplum Sağlık Mer-
kezi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü 
yer alacak. Toplam inşaat alanı 
8 bin 200 m2 olan kompleks; 
bodrum, zemin ve 4 kattan olu-
şuyor.

Sağlık Kompleksi’nde hasta 
muayene odalarının yanı sıra 
röntgen odaları, laboratuarlar, 
kütüphane ile bilgilendirme ça-
lışmaları için konferans salonu 
da bulunacak.

Hükümet Konağı’nın inşası tüm hızıyla devam ediyor. Başta Kaymakamlık olmak üzere birçok kamu kurumunun yer alacağı 
Hükümet Konağı binası Uğur Mumcu Mahallesi, Cebeci Halk Ekmek Fabrikası karşısında 6 bin 700 m2 alan üzerine inşa 
ediliyor. Tesiste yer alması planlanan kurumlar ise şunlar: • Kaymakamlık • İlçe Emniyet Müdürlüğü • Vergi Dairesi • İŞKUR

Eğitim kurumu 12 derslikten oluşuyor. Toplam inşaat alanı ise 15.039 m2. Uygulama Oteli, 90 yatak kapasitesine sahip olup, 
5201 m2 alanda inşa edildi. Otelde, ana mutfak birimleri ve depoları, kuaför, berber, doktor, yemek salonu, yatak odaları, 
konferans salonu, kokteyl salonu gibi birimler bulunuyor.

AÇILIŞA GÜN SAYAN PROJELER

HÜKÜMET KONAĞI

UYGULAMA OTELİ VE TURİZM MESLEK LİSESİ
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PERSONEL EĞİTİM SEMİNERLERİ
Sultangazi Belediyesi, personelin hizmet içi gelişimlerini sağlamak amacıyla düzenlediği eğitim ve 
bilgilendirilme seminerlerini 2014 yılı itibariyle tamamladı. Mesleki bilgiler ile sosyal ilişkilerin anlatıldığı 
seminerlerin sonuncusu “İlkyardım Eğitimi” oldu. İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından hazırlanan seminer 
programları 2015 yılında da sürdürülecek. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Semineri

Sultangazi Belediyesi, personeli bilgilendir-
mek amacıyla “İş Sağlığı ve Güvenliği” semi-
neri düzenledi. İş kazalarının önlenmesinde 
alınacak tedbirlerin anlatıldığı seminerde, iş 
güvenliğinin önemine dikkat çekildi.  Sultan-
gazi Belediyesi, personele yönelik “İş Sağ-
lığı ve Güvenliği” semineri düzenledi. İnsan 
Kaynakları Müdürlüğü tarafından  Belediye 
Nikah Salonu’nda verilen seminerde iş ka-
zalarına karşı önleyici tedbirler ile iş güven-

liğinin nasıl sağlanması gerektiği ele alındı.  
Seminerde konuşan İş Güvenliği Uzma-
nı Cengiz İdris Alpar, iş kazalarının yüzde 
98’inin önlenebilir nitelikte olduğuna dikkat 
çekerek, kaza riskini en aza indirmek için 
güvenli koşulların oluşturulması gerektiği-
ne vurgu yaptı. İş kazalarının nedenlerinin 
başında dikkat eksikliğinin geldiğini kayde-
den Alpar, “Eğitim ve bilgi eksikliği, dalgınlık, 
dikkatsizlik, kurallara uymama gibi iş kaza-
larının birçok nedeni olabiliyor. İş kazalarını 
önlemek için öncelikle bu nedenleri bilmek 

ve gereken önlemleri almak gerekiyor” dedi. 
Kaza risklerinin hafife alınmaması gereklili-
ğine işaret eden Alpar, şunları söyledi: 

“Baret, eldiven, çizme, emniyet kemeri gibi 
kişisel koruyucu donanımlar çalışanlar için 
hayat kurtarıcı nitelikte olan en büyük ted-
birlerdendir. ‘Şimdiye kadar başıma bir şey 
gelmedi’ şeklinde bir yaklaşımda olunma-
malı. İşin güvenirliği ölçüsünde alınması ge-
reken tüm tedbirler gözden geçirilerek ha-
reket edilmelidir.”

Sultangazi Belediyesi, personele yönelik 
2014 yılı eğitim ve bilgilendirme seminerle-
rini tamamladı. “ISO 9001-2008-ISO 14001 
Kalite Eğitimi” ile başlayan seminer prog-
ramlarında personele “Kamu Etik İlkeleri”, 
“Stratejik Planlama”, “Performans Progra-
mı”, “Bütçe Hazırlanması”, “İhale Mevzuatı”, 

“İhale Sözleşmelerinin Hazırlanması”, “Yak-
laşık Maliyet Hazırlama”, “EKAP (Elektronik 
Kamu Alımları Platformu)”, “Hakediş, Kesin 
Hesap, Muayene ve Kabul” konuları anla-
tıldı.Sene boyunca süren eğitim program-
larında “Yangın Eğitimi”, “Halkla İlişkiler ve 
İletişim” konulu sosyal eğitimlere de yer ve-

rildi. Seminerler İlkyardım Eğitmeni Hüseyin 
Düş’ün sunduğu “İlkyardım Eğitimi” ile son 
buldu.  Sultangazi Belediyesi İnsan Kaynak-
ları Müdürlüğü’nce düzenlenen  seminerler 
2015 yılında da periyodik aralıklarla sürdü-
rülecek.
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Sultangazi'de
GERi DÖNÜŞÜM KAMPANYALARI
Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakabilmeyi amaçlayan Sultangazi Belediyesi, geri 
dönüşüm kampanyaları düzenliyor. 2014-2015 eğitim döneminde tüm okullarda düzenlenecek “Elektronik atık, 
bitkisel atık yağ ve atık pil kampanyaları” ile çevre duyarlığının arttırılması hedefleniyor.
Sultangazi Belediyesi, ilçedeki 
tüm okullarda “Elektronik atık, 
bitkisel atık yağ ve atık pil top-
lama kampanyası” düzenliyor. 
Elektronik atıkların içerdikleri 
tehlikeli ve toksit maddelerin 
toprak ve su kirlenmesinde-
ki etkisine dikkat çekmek için 
düzenlenen “Elekronik Atık 
Kampanyası”nda, öğrenciler 
atıl durumda olan cep telefonu, 
şarj cihazı, ütü ve tost makina-
sı, fotoğraf makinası, florasan 
lamba, monitör ve bilgisayarları 

geri dönüşüme kazandıracak. 

Kullanılmayan ve çalışmayan 
elektronik atıkları ücretsiz ola-
rak toplayacak olan Sultangazi 
Belediyesi, gerek evlere yaptı-
ğı ziyaretler gerekse okullarda 
gerçekleştirilecek eğitimlerle 
bilgilendirmeler yapacak.  Ma-
yıs sonuna kadar sürecek kam-
panya sonunda, toplanan atık 
miktarına göre belirlenecek 
ödüller, Haziran ayında düzen-
lenecek Çevre Haftası progra-

mında dereceye giren okullara 
dağıtılacak. 

BİTKİSEL ATIK YAĞ

“Bitkisel Atık Yağ Kampanyası” 
ile de evlerden ve okullardan 
toplanacak her 15 litre karşılı-
ğında öğrencilere basketbol, 
futbol veya voleybol topu he-
diye verilecek. Bir litre bitkisel 
atık yağın bir milyon litre suyu 
kirlettiğine dikkat çekilen kam-
panyada, çevre kirlenmesinin 

önüne geçilmesi hedefleniyor. 

Ayrıca içerdiği ağır metaller ile 
toprak ve su kirliliğine neden 
olan atık pillerin geri dönüşüme 
kazandırılması için düzenlenen 
“Atık Pil Kampanyası” bu yıl da 
sürdürülüyor.  “Bir adet kalem 
pilin 4 metrekare toprağı kirle-
terek kullanılamaz hale getirdi-
ği” dikkate alınarak hazırlanan 
kampanya sonunda öğrenciler 
çeşitli hediyelerle ödüllendirile-
cek. 
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ŞEB-İ ARUS ETKİNLİKLERİ

SULTANGAZİ AŞIKLAR ŞÖLENİ

Sultangazi Belediyesi, Mevlana’nın 741. Vuslat Yıldönümü dolayısıyla “Şeb-i Arus” gecesi 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. 

Sultangazi Belediyesi, ülkemizin tanınmış ozanlarını “Aşıklar Şöleni” ile Sultangazililerle buluşturdu. 
Şölende Hilmi Şahballı’nın sunumuyla bir çok aşık sahne aldı. Gecede konuşma yapan Sultangazi 
Belediye Başkanı Cahit Altunay, Aşıklık geleneğinin, kültür varlığımızın önemli bir bölümünü 
oluşturduğuna dikkat çekti. Başkan Altunay, “Aşıklık, çağlar süren deneyimlerden geçerek 
biçimlenmiş, kendine özgü icra töresi, geleneğe dayalı yapısı ile  önemli kültür hazinemizdir” dedi. 

Sultangazi Belediyesi, Mevlana’nın 741. 
Vuslat Yıldönümü dolayısıyla “Şeb-i Arus” 
etkinliği düzenledi. Sultangazi Belediyesi 
Nikah ve Düğün Sarayı’nda gerçekleştirilen 
etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay, AK Parti İlçe Başkanı Suzan Dağ-
lar Civan ile sivil örgüt temsilcileri ve çok 
sayıda vatandaş katıldı. Programda konu-
şan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Al-
tunay, Mevlana’ya sahip çıkmanın köklü 
ve derin tarihimize sahip çıkmak olduğu-
nu söyledi.  “Tarihimize baktığımızda hoş-

görü, sevgi ve adalet gibi duyguları ilmek 
ilmek işleyen isimlerle 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. Bizler 
bu değerin farkına varmalı onun hoşgörü, 

aşk ve sevgi ırmağının altından beslene-
rek gelecek nesillere bunları anlatmalıyız.” 
AK Parti İlçe Başkanı Suzan Dağlar Civan 
da konuşmasında Mevlana’yı tanıyan çok 
şanslı bir millet olduğumuzu söyledi. Gece-
ye konuşmacı olarak katılan eğitimci-yazar 
Mehmet Fatih Çıtlak, Mevlana’yı Doğru an-
lamak” isimli konferans verdi. Etkinlikte ay-
rıca slayt gösterisi eşliğinde İSBEK Mevla-
na Sufi Ayinleri Topluluğu tarafından sema 
gösterisi sunuldu. 

Sultangazi Belediyesi,  Anadolu kültürü-
nün vazgeçilmez simgelerinden olan halk 
ozanlarını “Aşıklar Şöleni” ile Sultangazili-
lerle bir araya getirdi. Ülkemizin tanınmış 
ozan ve aşıklarının sahne aldığı Aşıklar Şö-
leni, Sultangazi Belediye Nikah Salonu’nda 
yapıldı. Şölene; Sultangazi Kaymakamı 
Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye Başka-
nı Cahit Altunay, İstanbul Gaziosmanpaşa 
Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akkaya ile 
çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik önce-
sinde konuşma yapan Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, dil bayrağını dalga-

landıran şairler, ozanlar ve edebiyatçıların 
ortaya koydukları eserleri ile Türkçeyi taç-
landırdıklarını söyledi. Aşıklık geleneğinin, 
kültür varlığımızın önemli bir bölümünü 
oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Altu-
nay, “Aşıklık, çağlar süren deneyimlerden 
geçerek biçimlenmiş, kendine özgü icra 
töresi, geleneğe dayalı yapısı ile  önem-
li kültür hazinemizdir” diye konuştu. Baş-
kan Altunay konuyla ilgi şu açıklamalarda 
bulundu:“Kültürel değerler üretmek ve ge-
leceğe bunları miras bırakmak önemlidir. 
Sultangazi Belediyesi olarak biz bu amacı 

gözetiyoruz. Sultangazi Belediyesi olarak 
düzenlediğimiz sanat ve kültür etkinlikle-
rimize ‘Aşıklar Şöleni’ de ekledik. Burada 
sahne alan birbirinden değerli aşıklarımız, 
bizi güzel Türkçemizin zenginliği ile Ana-
dolumuzun yüreğinden kopan duyguları 
bu sahneye yansıtacaklar.” Protokol ko-
nuşmalarının ardından Ozan Hilmi Şahballı 
aşıklık geleneğinin önemine vurgu yaptı. 
Şahballı’nın sunumuyla; Mustafa Aydın, 
Bayram Denizoğlu, Selahaddin Kazanoğlu, 
Erol Şahiner, Ahmet Poyrazoğlu ve Orhan 
Üstündağ  sahne aldı. 
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SULTANGAZİ'DE
ÇOCUK TİYATRO OYUNLARI
Sultangazi Belediyesi, çocuklara yönelik kültürel etkinliklerini sürdürüyor. 50. Yıl Kültür Merkezi’nde 
hafta sonları sahnelenen tiyatro oyunlarını izleyen Sultangazili çocuklar,  hayal dünyalarını 
genişletirken, eğlenerek öğrenme fırsatı yakalıyor.

Sultangazi Belediyesi, 50. Yıl Kültür 
Merkezi’nde tiyatro oyunları düzenleyerek; 
çocukları  sevdikleri karakterlerle buluştu-
ruyor.  Her hafta sonu 12.00 ve 14.00 sa-
atlerinde iki seans olarak sunulan tiyatro 
oyunları ile çocuklar hayal dünyalarını ge-

nişletirken, eğlenerek öğrenme fırsatı ya-
kalıyor. Tiyatro Külliyen ekibinin hazırladığı 
“Uykum Geri Gel” isimli oyunu 25-26 Ekim 
tarihlerinde çocukların beğenisine sunula-
cak. Çocukların teknolojiye olan merakları-
nın anlatıldığı oyunda, zamanında uyuma-

nın büyümekteki önemine vurgu yapılıyor. 
Kırmızı başlıklı kızın haydutlardan nasıl 
kurtulacağını konu edinen “Üç Haydut ve 
Kırmızı Başlıklı Kız” isimli tiyatro oyunu ise 
1 ve 2 Kasım tarihlerinde “Tiyatro Düşüm” 
ekibinin sunumuyla sahnelenecek.

HAYDİ
ÇOCUKLAR
TİYATROYA
HAYDİ
ÇOCUKLAR
TİYATROYA

50.YIL KÜLTÜR MERKEZİ
Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 166 Tel: 0212 475 71 41

HER HAFTA CUMARTESİ  PAZAR
SAAT: 12:00 - 14:00 1 2 : 0 0
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GENÇLİK MECLİSİ
EĞİTİM SEMİNERLERİ İLE
GENÇLERİ BİLİNÇLENDİRİYOR
Sultangazi Belediyesi Gençlik Meclisi, trafik kurallarına dikkat çekmek amacıyla Radyo Trafik Genel 
Yayın Yönetmeni Cezayir Doğan ve  Suat Ayöz Trafik Mağdurları Derneği Başkanı Yeşim Ayöz’ü 
“Kaza geliyorum Der!” adlı programda ağırladı. 

Sultangazi Gençlik Meclisi, öğrencilerin kariyer hedeflerini yapmalarını sağlamak amacıyla “Meslek 
Seçimi ” konulu seminer düzenledi. Mesleklerin tanıtıldığı seminerde, hedef belirlemenin önemine 
dikkat çekildi. 

Sultangazi Gençlik Merkezi, gençleri trafik 
kuralları hakkında bilinçlendirmek amacıy-
la “Kaza Geliyorum Der!” konulu program 
düzenledi. 50. Yıl Kültür Merkezi konferans 
salonunda düzenlenen programa; Sultan-
gazi Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı 
Mustafa Yiğit, Gençlik Meclisi Yönetim Ku-
rulu Üyeleri ile Sultangazili gençler katıldı.

Radyo Trafik Genel Yayın Yönetmeni Ceza-
yir Doğan ile  Suat Ayöz Trafik Mağdurları 
Derneği Başkanı Yeşim Ayöz’ün konuşma-
cı olarak katıldığı programda trafik kuralla-
rına uymanın kaza riskini en aza indirdiğine 
dikkat çekildi. 

Radyo Trafik Genel Yayın Yönetmeni Do-
ğan, çocukların kucakta arabaya bindiril-
memesi gerekliliğine dikkat çekerek,  “Bir 
anne ya da babaya gidip ‘Çocuğuna bir 
tokat atabilir miyim ?’ diye sorarsanız size 
tepki gösterecektir. Asla çocuğunun canı-

nın yanmasını istemezler ama arabalarına 
bir çocuk koltuğu almamaları nasıl bir çe-
lişkinin içinde olduğumuzu gösterir” dedi. 

Kaza anında kucakta oturtulan çocukların 
camdan dışarı fırladığını kaydeden Doğan, 
ülkemizde çocuk koltuğu bilincinin arttırıl-
ması gerektiğini söyledi. Sonradan oluşan 
engellilerin yüzde 70’ine trafik kazalarının 
neden olduğunu hatırlatan Doğan, şunları 
söyledi: 

 “Emniyet kemeri kullanmayan şoförlere 
neden kemer takmadıklarını sorduğumuz 
zaman çoğu rahatsız ettiğini söylüyor. Peki 
soruyorum öyle düşünen kişilere! Hayatının 
geri kalanını tekerlekli sandalyede veya ya-
talak bir şekilde geçirmek daha mı rahat? 
Lütfen emniyet kemerleri konusunda ara-
baya her bindiğinizde kendi emniyet ke-
merinizi taktıktan sonra, ailenizi uyarın.”

Suat Ayöz Trafik Mağdurları Derneği Baş-
kanı Yeşim Ayöz de konuşmasında erkek 
kardeşini bir kırmızı ışıkta geçtikten sonra 
meydana gelen kazada kaybettiğini söy-
ledi. Kurallara uymadan yapılan kazaların 
birer cinayet olduğuna işaret eden Ayöz, 
şunları söyledi: 

 “Biz kırmızı ışıkta geçildikten sonra yaşa-
nan kazalara aslında ‘kaza’ demiyoruz.  Bu 
bir nevi cinayettir. Erkek kardeşimi 2006 
yılında böyle bir kazada kaybettim. Çar-
pan kişi kaçtı bir daha bulunamadı. Ben de 
o günden sonra bir karar alarak arkadaş-
larımla bu derneği kurdum. Yıllardır trafik 
kazalarının önlenmesine, kaza olması ha-
linde ise en az hasara yönelik çalışmalar 
yapıyoruz. Ülkemizde trafik kazalarında 
ölenlerin yüzde 40'ı, 0-14 yaş arası çocuk-
lar.  Avrupa’da ise bu oran yüzde 2.  Arada-
ki fark ortada.”

Sultangazi Gençlik Meclisi, üniversiteye ha-
zırlanan öğrencilere yönelik meslekler se-
mineri düzenledi. 50. Yıl Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen seminere ilçe genelinde eğitim 
gören öğrenciler katıldı. Seminerde konuş-
ma yapan Sultangazi Gençlik Meclisi Baş-
kanı Mustafa Yiğit, Meclis olarak gençlerin 
ihtiyacı olan her konuda çalışmalar yürüt-
tüklerini söyledi. 

Üniversiteye hazırlanan öğrencilerin he-
deflerini belirlemeleri gerektiğini işaret 
eden Yiğit, “Üniversiteye sadece ailenizden 
uzaklaşmak için gitmeyin. Hedefleriniz ve 
ideallerinizi gerçekleştirmek için üniversite-
ye giderek; ailenize ve topluma yararlı birer 
insan olmayı hedef edinin” dedi. 

Seminere konuşmacı olarak katılan Rehber 
Öğretmeni Seda Süfürler, üniversite sınavı-
na girmeden önce hedef belirlemenin, ka-
zanma olasılığını arttırdığına dikkat çekti. 
Meslekleri seçerken kişinin kendini tanıma-
sı gerekliliğine değinen Süfürler, “Kendinizi 
tanıdığınızda hangi mesleklere daha yatkın 
olabileceğiniz konusunda  fikir edinebilirsi-
niz. Meslek seçimi ömür boyu yaşantılarını-
zı şekillendirecek ve sadece sizi değil; ço-
cuklarınızın ve ailenizin hayatını etkileyecek 
bir seçimdir. Bu nedenle doğru seçimler 
yapmak çok önemlidir” şeklinde konuştu. 

Öğrencilerin zamanlarını çok iyi değerlen-
dirmeleri gerektiğini kaydeden Süfürler, 
zamanı hedeflenen puan doğrultusunda 

çalışarak geçirmelerini öğütledi.  

Öğrencilere mesleklerin tanıtıldığı semi-
nerde konuşan Öğretim Üyesi Gökçe Ünal 
da üniversitenin tek başına meslek sahibi 
olmak için yeterli olmadığına vurgu yaptı. 
Üniversitede edinilen bilgiler ışığında sü-
rekli gelişime açık olmak gerektiğinin altını 
çizen Ünal, şunları söyledi: 

“Üniversiteye gitmeden önce 10 yıl sonra 
nerede olduğunuzu hayal ederek gitmeniz 
gerekiyor. Üniversiteyle yetinen olmamalı 
iş arayan değil; aranan eleman olmalısınız.  
Üniversiteden aldığınız eğitimle dünyadaki 
bir problemi çözmek için neler yapabilece-
ğiniz üzerinde düşünmelisiniz.”
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Sultangazi Belediyesi, engellilere yönelik 
faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Engelli-
ler Koordinasyon Merkezi ilçedeki okulların 
özel eğitim sınıflarında eğitim gören engelli 
öğrencilere kültürel geziler düzenliyor. İBB 
Kasımpaşa Sosyal Tesisleri’nde kahvaltıyla 
başlayan etkinlikte engelli öğrenciler, bo-
ğaz manzarasını izledi. Denizdeki kayıkları 
izleyen öğrenciler, martılara ekmek atma-
nın keyfini yaşadı.  Daha sonrasında Bay-

rampaşa’daki Akvaryum’u gezen engelli 
öğrenciler; köpekbalığı, palyaço balığı, ka-
retta karetta, vatoz ve daha pek çok çeşit 
balığı inceleyerek merak ettikleri okyanus 
hayatını yakından görme fırsatı yakaladı. 
Dalgıçla yapılan şovu izleyen öğrenciler, 
suyun içinde dalgıçların nasıl nefes aldık-
larını gördü. Aileleriyle hatıra fotoğrafları 
çektiren öğrenciler, birbirinden güzel ba-
lıkları seyrederek keyifli zaman geçirdi. Öte 

yandan Sultangazi Belediyesi Engelliler 
Koordinasyon Merkezi; İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Mer-
kezi (İSEM)  işbirliğinde yürüttüğü engel-
lilere ve ailelerine yönelik seminerlerini de 
sürdürüyor. Belediye Nikah Salonu’nda dü-
zenlenen seminerde Psikolog Feyza Yavaş 
ile Sosyolog İlhan Demir, “İstismar, Ergenlik 
ve Cinsellik” konusunda engelli ailelerine 
ayrıntılı bilgiler verdi

Sultangazi Belediyesi, engellilere yöne-
lik faaliyetlerini sağlık seminerleriyle sür-
dürüyor. Sultangazi Belediyesi Engelliler 
Koordinasyon Merkezi ve İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon 
Merkezi(İSEM) işbirliğinde yapılan semi-

nerlerde engellilere ve ailelerine sağlık ala-
nında eğitici bilgiler veriliyor. Sultangazi 
Belediyesi Nikah Salonu’nda düzenlenen 
seminerlerde sağlıklı bir yaşam sürmek 
için dikkat edilmesi gerekenlere dikkat çe-
kiliyor. Eğitimlerde ağız ve diş sağlığından 

psikolojik destek süreçlerine kadar engelli-
lerin hayatını kolaylaştıracak bilgiler aktarı-
lıyor. Engellilerin sosyal haklarının da anlatı-
lacağı seminerler Mayıs 2015 tarihine kadar 
devam edecek.

ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN
AKVARYUM HEYECANI

ENGELSİZ 
SAĞLIK SEMİNERLERİ

Sultangazi Belediyesi, engelli öğrencilere yönelik gezi düzenliyor. Engelliler Koordinasyon Merkezi 
tarafından organize edilen programda engelli öğrenciler, Kasımpaşa Sosyal Tesisleri ile Akvaryum’u 
gezerek eğlenceli vakit geçirdi. 

Sultangazi Belediyesi, engellilere yönelik sağlık seminerleri düzenliyor. Sultangazi Belediyesi 
Engelliler Koordinasyon Merkezi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon 
Merkezi (İSEM) işbirliğinde yapılan seminerlerde engellilere; ağız ve diş sağlığından psikolojik 
desteğe kadar birçok konuda eğitici bilgiler veriliyor. 
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Meslek Edindirme Kursları
İstihdama Katkı Sağlıyor
Sultangazi Belediyesi, ev ha-
nımları başta olmak üzere mes-
lek sahibi olmak isteyenler için 

kurslar düzenliyor. İlçe Halk Eği-
tim Müdürlüğü işbirliği ile kültür 
merkezleri ve bilgi evlerinde 

yürütülen eğitimlerle binlerce 
kursiyer meslek sahibi oluyor.  
Ayrıca mahalle hizmet tesisle-

rinde de İSMEK kursları ilçe hal-
kına hizmet veriyor.

S U LTA N GA Z İ
BAŞARIYOR...

½ KAMU HİZMET BİNALARI 
SAĞLIK ½ EĞİTİM ½ KÜLTÜR ½ SPOR 

HİZMET TESİSLERİ



HALKIMIZA
HAYIRLI
OLSUN
CAHİT
ALTUNAY 
BELEDİYE
BAŞKANI

DEVLET HASTANESİ

1 

İLÇE SAĞLIK KOMPLEKSİ

2

AĞIZ VE DİŞ
SAĞLIĞI MERKEZİ

3


