
B A Ş K A N ’ D A N

Sevgili hemşehrilerim;
Dünyanın önde gelen metropollerinden güzel

İstanbul’un en genç ve en büyük ilçelerinden bi-
risi olan Sultangazi, hızlı bir de-

ğişim yaşıyor. Çok değil daha
bir yıl öncesi ile mukayese

edildiğinde, yeşil alanlardan
sportif alanlara, parklara; as-
falt ve kaldırımlardan eğitim
alanlarına kadar birçok ça-

lışma ilk bakışta göze çarpıyor.
İstanbul’un yeni cazibe merkezi

olma yolunda hızla ilerleyen ilçemizde bir ta-
raftan altyapı çalışmaları aralıksız sürerken,
diğer taraftan kültürel, sosyal ve sportif faali-
yetler de devam ediyor. Anadolu’dan en hızlı göç
alan ilçelerden birisi olan Sultangazi’de hızlı bir
nüfus artışı yaşanıyor. Dolayısıyla da bizim so-
runlarımızla mücadelede daha hızlı olmamız
gerekiyor. Bu noktada en büyük sermaye olan
zamanı çok iyi kullanmamız gerektiğini biliyor
ve öyle çalışıyoruz. 
İlçemizin eğitim konusundaki sıkıntıları bilini-
yor. Dolayısıyla en öncelikli konumuz eğitim.
Çocuklarımızın en uygun şartlarda eğitim al-
maları için diğer kamu kurumlarıyla koordinas-
yon halinde çalışıyoruz. Amacımız ilçemize her
yıl yeni eğitim kurumları kazandırmaktır. Halen
ilçemizde 4 tane okulun inşaatı, birinin de etüt
ve proje çalışmaları sürüyor. Böylece 30-35 ki-
şilik sınıflarda eğitim imkanını sağlamak istiyo-
ruz. Bunların yanısıra ilçemize Meslek Lisesi
kazandırma çalışmalarımız da devam ediyor.
Çocuklarımızın oyun alanları olan park ve yeşil
alan çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor.
Yine en önemli konulardan birisi sağlık. İlçemizin
Sağlık Grup Başkanlığı ile koordineli olarak her
mahalleye yeterli miktarda sağlık ocağı açmaya
çalışıyoruz. Bu konudaki hedefimiz 20 bin nüfusa
bir sağlık ocağı düşecek rakama ulaşmak.

MESLEK KURSLARI BAŞLADI
Sultangazi’nin en önemli sorunlarından birisi de,
ülkemizin ve dünyanın da ortak problemi olan iş-

sizlik. Ancak hızla büyüyen ve çok önemli bir genç
nüfusa sahip olan ilçemizde işsizlik çok daha ön
planda. Biz de bu durumu göz önüne alarak İŞ-
KUR’la işbirliği içerisinde meslek kursları düzen-
liyoruz. Geçtiğimiz Temmuz ayında sayın
kaymakamımızın da iştirakiyle imzaladığımız
protokol gereği meslek kurslarını başlatmış bu-
lunuyoruz. Sultangazi Belediyesi Kültür ve Sos-
yal İşler Müdürlüğü organizasyonuyla, müracaat
edilen bütün branşlarda düzenlenen kurslarla
yüzlerce, binlerce Sultangazili genç meslek edi-
necek. Bu kurslarda edinilecek beceri ve alınacak
sertifika ile bu işsiz gençlere iş kapısı aralanacak.
Halen tekstil ve ayakkabıcılık sektörünün ağır-
lıklı olduğu ilçemizi hizmet ve ticaret sektöründe
de ön plana çıkaracak önemli projelerimiz var. 5
yıllık planlarımızı uygulamaya geçirdiğimizde
Sultangazi, İstanbulluların ve şehre gelen ya-
bancıların uğrak yeri olacaktır. Mesire alanları,
ticaret merkezleri, Eski Edirne Asfaltı’na uygu-
layacağımız yaya parkuru çalışması ve Büyük-
şehir Belediyesi’nin projesini tamamladığı
hayvanat bahçesi ile Sultangazi çok önemli bir
konuma gelecek.

BAYRAMINIZI TEBRİK EDİYORUM
Başarılı bir Ramazan çadırı organizasyonundan
sonra belediye olarak ilk Kurban Bayramı’nı da
idrak ediyoruz. Bu konudaki bütün hazırlıklarımız
tamamlandı. Belediye çalışanları bayram bo-
yunca seferber olacak ve vatandaşlarımızın bay-
ramı huzur ve mutluluk içinde geçirmesi için
gereken çalışmayı gösterecektir. Bu vesile ile mü-
barek Kurban Bayramı’nızı tebrik ediyorum. 
Bir süre sonra gireceğimiz yeni yılınızı da kutlu-
yor sağlık ve mutluluk içerisinde daha nice yıllar
geçirmenizi diliyorum. 
Sevgiyle ve sağlıcakla kalın…

Sultangazi 
değişimi yaşıyor

CAHİT ALTUNAY
SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI



5
Hakan Ceylan, 
Başkan Yardımcılığı’na
atandı

7

38

Sabahat Akkiraz, müziğin
yaşamın her alanında
olduğunu söylüyor;
‘Ben Anadolu’nun 
sesiyim’

Sultangazi’de 
Cumhuriyet Bayramı
Coşkusu

9

Bayram için mükemmel
hazırlık

Sahibi 
Sultangazi Belediye Başkanlığı Adına 

Cahit Altunay

Genel Yayın Yönetmeni ve
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü  

Mithat Yolcu

Editör
Hüseyin Türkoğlu

Görsel Yönetmen 
Murat Uyanık

Yayın Danışmanı
Sami Altınkaya

Hukuk Danışmanı
Av. Hacı Orhan

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Ümit Meriç

Ekrem Kaftan
Cafer Vayni

Sayfa Tasarımı
Havva Özcan

Fotoğraf 
Onur Kendir

Dağıtım 
Ali Usta

Katkýda Bulunanlar
Hüseyin Halimoğlu, Ali Eymur, Buğrahan Kırımlı, 

Kubilay Aktürk, Hüseyin Işık

Yayýna Hazýrlýk
Sinart Yayýn Reklam Organizasyon
Divânyolu Cad. Ticarethâne Sok. 

Güle Güle Apt. No:14/5
Caðaloðlu - Eminönü / Ýstanbul 

Tel: 0212 520 47 31 Telefaks: 0212 520 47 32
www.sinart.com.tr bilgi@sinart.com.tr

Ýdare Adresi
Sultangazi Belediyesi

Uğur Mumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Blv.
2347 Sokak No : 18 Cebeci Şehir Parkı Karşısı

Sultangazi - İstanbul
Tel: 212 459 34 34  Fax: 212 606 11 85

Baskı
Forart Basımevi

Davutpaşa Cad. Davutpaşa Emintaş Sanayi Sit.
No: 180 Topkapı (Ülker Fabrikasının Karşısı)

Tel: 0212 Tel: 212 501 82 20 pbx Fax: 0212 613 05 15

ISSN: 1309-3894
YAYIN TÜRÜ: YEREL SÜRELÝ

YAYIN DÖNEMÝ: TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2009
www.sultangazidergisi.com
bilgi@sultangazidergisi.com



Sultangazi 
Emniyet Müdürü 
Yusuf Yüksel’in kapısı 24
saat halka açık;
“Bir işiniz olmasa bile
çay içmeye beklerim”24

Bu müzede fethi 
“yeniden” yaşıyorsunuz

34
Sultangazi İlçe
Sağlık Grup Başkanı

Dr. Ahmet Molla:
Sağlık hizmetlerinde
kalite artıyor26

44

Sevgi ve hoşgörü insanı 
Yunus Emre, Sultangazi’de anıldı

36

� BAŞKAN’DAN / 1
� EDİTÖR / 4
� MAKALE / FEVZİ DÜLGER / 6
� MAKALE / SAMİ ALTINKAYA / 8
� MAKALE / FAZIL ERGÜT / 12
� ÇAĞRI MERKEZİ / 13
� BELEDİYE HİZMETLERİ YÜZ GÜLDÜRÜYOR / 14
� SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI CAHİT ALTUNAY’DAN     

ESKİ MESAİ ARKADAŞLARINA YEMEK / 23
� SULTANGAZİ EMNİYET MÜDÜRÜ 

YUSUF YÜKSEL’İN KAPISI 24 SAAT HALKA AÇIK /24
� SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTE ARTIYOR / 26
� MAKALE / MUAZZEZ GARİPOĞLU / 28
� CEBECİ MAHALLESİ MUHTARI ZEKİ YILDIZ / 30
� MAĞLOVA SU KEMERİ / 32
� NİKAH SARAYI / 41
� HEMŞEHRİLERİMİZİN BİRLİĞİNİ SAĞLIYORUZ / 42
� BAŞKAN ALTUNAY OKULLARIN SORUNLARINI YERİNDE DİNLİYOR / 46
� SULTANGAZİ’DEKİ BÜTÜN OKULLAR İLAÇLANDI / 47
� ÖĞRETMENLER GÜNÜNE YEMEKLİ KUTLAMA / 48
� SULTANGAZİ’DEN MAKEDONYA’YA DOSTLUK KÖPRÜSÜ / 49
� HİZMETTE SINIR TANIMIYORUZ / 50
� BAŞKAN CAHİT ALTUNAY ÖĞRENCİLERLE FİDAN DİKTİ / 52
� HAYIRSEVERLER İŞADAMLARINA TEŞEKKÜR PLAKETİ / 53
� ZABITA EKİPLERİNDEN FIRINLARA DENETİM / 53
� FEN İŞLERİ / 54
� SULTANGAZİ BELEDİYESİ TEMİZLİK ARAÇ FİLOSUNU YENİLİYOR / 55
� İŞKUR KURSLARI BAŞLADI / 56
� DENETİMLER ARTACAK / 57
� ARJANTİN HEYETİNDEN 

SULTANGAZİ BELEDİYESİ’NE NEZAKET ZİYARETİ / 58
� HEDEFLERİMİZE  ELBİRLİĞİ İLE ULAŞACAĞIZ / 59
� ALEVİ BEKTAŞİ SİVİL TOPLUM KURULUŞU YÖNETİCİLERİNE KAHVALTI / 60
� BELÇİKALI İŞADAMLARINDAN SULTANGAZİ’YE ZİYARET / 61
� ENGELLİLER GECESİ / 62
� ALTIN YUMRUK GİZEM / 63
� BELEDİYESPOR KURULDU / 64
� AVRUPA ŞAMPİYONU NEZAHAT ERBAŞ  / 65
� HEDEFİMİZ PROFESYONEL LİGE ÇIKMAK / 66
� ÇENGEL BULMACA / 68

Sultangazi Belediyesi’nden 
selzedelere  eşya yardımı

18

Hayatını engellilere adayan 
fedakar anne; Semahat Baylav



Kıymetli Sultangazililer,

Dergimizin ikinci sayısında sizlere yeni-

den merhaba diyoruz. İdrak ettiğimiz

Kurban Bayramı coşkusunun sonsuza

dek sürmesi, huzur ve mutluluk içinde

nice bayramlara erişmeniz temennisi ile

bayramınızı kutluyoruz. 

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum; Sul-

tangazi Dergisi, bütün okuyuculardan

büyük ilgi gördü. Gerek Sultangazililer ve

gerekse İstanbul genelinden son derece

olumlu tepkiler aldık. Belediye ile vatan-

daşlar arasında adeta bir iletişim köprüsü

kuran dergimiz, bu manada önemli bir

boşluğu doldurmuş oldu. Bu vesileyle

bütün okurlarımıza teşekkür ediyor, onla-

rın ilgisine layık olmaya çalışacağımızı

belirtmek istiyoruz.

Belediyemizin, eğitim ve kültürel faaliyet-

ler başta olmak üzere, bitmek tükenmek

bilmeyen bir enerji ile gerçekleştirilen

bütün çalışmalarını sayfalarına taşıyan

Sultangazi Dergisi’nin içeriği yine dolu

dolu hazırlandı.

İÇERİKTE NELER VAR?

Dergimizin bu sayısında dosya konusu ola-

rak, ilçemizde Eylül ayında yaşanan sel fe-

laketi ile gerek belediye ve gerekse

kaymakamlık olarak afete maruz kalan va-

tandaşlarımıza yapılan yardımlar işlendi. 

Sultangazililerin 7 gün 08.00 ila 20.00

saatlerinde arasında bütün dertlerini ve

şikayetlerini dinleyen ÇAĞRI MERKEZİ

uygulaması da bu sayımızda yer alan

önemli konu başlıklarından birisini oluş-

turuyor. 

Belediyemiz bünyesinde yaşanan yeni gö-

revlendirmelerin de yer aldığı dergimizde

İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Yüksel ile ya-

pılan söyleşi ilgi ile okunacak bir çalışma.

İlçe sakinlerine her zaman kapısının açık

olduğunu söyleyen Yüksel, “Hiçbir işiniz

olmasa da çay içmeye beklerim” diyor

Sultangazililere… Engelli oğlu Ergun Bay-

lav adına Habipler’de Eğitim Uygulama

Okulu ve İş Eğitim Merkezi’ni hayata geçi-

ren hayırsever Semahat Baylav ile yapılan

söyleşi ise oldukça anlamlı.

SULTANGAZİ KONUŞUYOR…
Dergimizin “Portre” köşesinde ise hepini-

zin yakından tanıdığı bir sanatçımızı ağır-

lıyoruz. Türk Halk Müziği sanatçısı

Sabahat Akkiraz, çalışmalarını ve duygu-

larını okuyucularımız için anlattı. Sultan-

gazi Sağlık Grup Başkanı Dr. Ahmet

Molla’nın ilçedeki sağlık çalışmaları hak-

kında bilgi verdiği söyleşi ile birlikte 3 dö-

nemdir Cebeci Mahallesi’nin muhtarı

seçilen Zeki Yıldız’ın söyledikleri de ilgi ile

okuyacağınız bölümler arasında yer alıyor.

En dikkat çekici bölümlerden birisi olan

“Sultangazi Konuşuyor” ise bu sayıda

daha fazla sayfada daha fazla kişiyi konuk

ediyor.

Buraya sığdıramayacağımız daha birçok

konunun yer aldığı dergimizin yeni sayıla-

rında buluşmak dileği ile…

Hoşça kalınız…

Gösterdiğiniz ilgiye 
teşekkür ediyoruz

M İ T H A T  Y O L C U
G E N E L  Y A Y I N  Y Ö N E T M E N İ
yolcumitat@hotmail.com
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Hakan Ceylan 
Başkan Yardımcılığı’na atandı

Sultangazi Belediye 
Başkan Yardımcılığı’na 
Hakan Ceylan atandı. 
Belediye Bilgi İşlem, 
Yazı İşleri ve 
Temizlik İşleri 
Müdürlüklerine de 
yeni atama yapıldı.

Hakan Ceylan

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Belediye

Başkan Yardımcılığı’na Belediye Meclis Üyesi Hakan

Ceylan’ı atadı.

Ceylan’ın atanmasıyla Sultangazi Belediyesi’nde görev

yapan Başkan Yardımcısı sayısı 5’e yükseldi. İnşaat Mü-

hendisi Hakan Ceylan’a, Park ve Bahçeler Müdürlüğü,

Fen İşleri Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Müdürlüğü bağ-

landı.

HAKAN CEYLAN KİMDİR ?
1958 İstanbul Gaziosmanpaşa doğumlu olan Hakan

Ceylan, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

Bölümü’nü bitirdi. 1994-2004 Gaziosmanpaşa Bele-

diye Meclis Üyeliği, 1999-2004 İstanbul Büyükşehir Be-

lediyesi Meclis Üyeliklerinde bulundu. Bu süreçte

encümen üyeliği, İmar Komisyon Başkanlığı ve çeşitli

komisyon üyelikleri yaptı. Çeşitli sivil toplum kuru-

luşları ve vakıflarda da görev yapan Ceylan, evli ve 3

çocuk babasıdır.

ÜÇ MÜDÜRLÜĞE ATAMA
Bu arada Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlü-

ğü’ne Adil Dayıoğlu, Yazı İşleri Müdürlüğü’ne Melek

Türkmen, Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne de Ahmet Gür

atandı.Adil Dayıoğlu Melek Türkmen Ahmet Gür



Dergimizin ikinci sayısıyla yeniden sizlerle

başbaşayız. Mart 2009 seçimleri ile birlikte

göreve geldikten sonra yoğun bir faaliyete

başladık. Bir yandan kuruluş çalışmalarımız

devam ederken, diğer yandan da sosyal ve

kültürel alanlarda çalışmalara hızlı bir şe-

kilde başladık. Bu çalışmalara aynı hızla da

devam ediyoruz.  

İlçemiz, demografik yapısı itibarıyla 81 vila-

yetimizden insanlarımızın yaşadığı bir kent-

tir. Bu anlamda Sultangazi adeta ülkemizin

bir minyatürüdür. Bu tespitle birlikte, ilçe-

mizde sahiplenme bilinci üst seviyelerde.

Bu bilincin devam ettiğini ve sahiplilik bi-

lincinin giderek arttığını görmekteyiz. 

Eğitimden sağlığa, sosyal projelerden işsiz-

liğe, alt ve üst yapıya kadar tüm alanlarda

çalışmalarımız yoğun şekilde devam et-

mektedir. 

İmar planlarında ilçemizin geleceğini plan-

layarak, yarınlara Sultangazi’yi hazırlama-

nın çabası içerisindeyiz. Sosyal donatı

alanları ve şehir meydanlarıyla nefes alabi-

len bir ilçe oluşturmak için çalışmalarımız

hızlı bir şekilde devam etmektedir. Bu çer-

çevede yeni kamu binaları için kolları sıva-

dık. Ayrıca yeni parklar ve oyun alanları

oluşturuyor, mevcut alanlarda da rehabili-

tasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 

İlçemizde sosyal yardımlaşmayı daha üst

düzeylere çıkarabilmek için belediyemiz,

her zaman öncü rolünü üstlenmiş ve bunun

gereğini yerine getirmektedir. İhtiyaç sa-

hiplerine erzak yardımı yapan belediyemiz,

sosyal yardımların son örneğini, sel baskın-

larında oluşan ihtiyaçları karşılayarak gös-

termiştir. “Komşusu aç iken tok

yatmamayı” prensip edinen yönetimimiz,

bunun gereğini 15 mahallemizde, bin yedi

yüz aileye ulaşarak yerine getirmiştir. 

KÜLTÜREL FAALİYETLER

Kültürel alanlardaki yoğun faaliyetlerimizi

de devam ettirmekteyiz. Bu çerçevede ül-

kemizin yetiştirdiği değerlere sahip çıkmak

ve onları gelecek nesillerimize öğretme, an-

latma görevini yerine getirmenin çabası içe-

risindeyiz. Bu amaçla Cemil Meriç, Yunus

Emre, Mevlana ve Hacı Bektaş Veli gibi ön-

derlerimizle alakalı programlar yapılmış ve

bu tür programların yapılmasına devam

edilecektir. 

Başarılı bir Ramazan çadırı organizasyo-

nundan sonra Kurban Bayramı münasebe-

tiyle ilçemizde yapılan çalışmalar da takdir

toplamıştır. Düzenlenen kurban satış ve

kesim yeri organizasyonları, vatandaşları-

mızın memnuniyetiyle karşılanmıştır. Böy-

lece ortak değerlerimiz öne çıkarılarak,

kardeşlik duygularımız pekiştirilmiştir. 

Muharrem ayı dolayısıyla da etkinliklerimiz

devam etmektedir. 

Dergimizin 2. sayısının çıktığı şu günlerde

girmekte olduğumuz Hicri 1431 yılının ve

kısa bir süre sonra gireceğimiz Miladi 2010

yılının Sultangazililere iyilikler getirmesini

diliyorum.

Sosyal belediyecilik 
örneği sergiliyoruz

F E V Z İ  D Ü L G E R
B A Ş K A N  Y A R D I M C I S I
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Sultangazi’de coşkuyla

kutlandı.

Kutlamalar 28 Ekim’de Ali Cevat Özyurt İlköğretim

Okulu önündeki çelenk koyma töreni ile başladı. Saat

13.00’teki törene Kaymakam Yusuf Ziya Çelikkaya, Gar-

nizon Komutanı Albay A. Yücel Mersin, Belediye Baş-

kanı Cahit Altunay, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Yüksel,

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir,  İlçe Sağlık Grup

Başkanı Dr. Ahmet Molla, siyasi parti temsilcileri, sivil

toplum kuruluşu temsilcileri, okul yöneticileri ve öğ-

retmenler katıldı. Çelenk töreni, saygı duruşu ve İstik-

lal Marşımız’ın okunmasıyla sona erdi.

FOLKLÖR GÖSTERİSİ

Cumhuriyet Bayramı törenleri, hava muhalefeti ne-

deniyle 29 Ekim’de Melahat Öztoprak İlköğretim

Okulu Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı. İlçe sivil ve as-

keri erkanının yanı sıra çok sayıda öğrenci, öğretmen

ve vatandaşın katıldığı törende saygı duruşu yapıldı

ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra İlçe Kaymakamı

Yusuf Ziya Çelikkaya, günün anlam önemini ifade

eden bir konuşma yaptı. Tören, öğretmen ve öğrenci-

lerin konuşmaları ile şiir okumalarının ardından 75.

Yıl İlköğretim Okulu Folklör ekibi gösteriyle son buldu.

Daha sonra katılımcılara Belediye Başkanı Cahit Al-

tunay’ın ev sahipliğinde Gönül Sofram Lokantası’nda

yemek ikram edildi. 

BAŞKAN ALTUNAY’DAN 

BAYRAM MESAJI

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay yayınla-

dığı Cumhuriyet Bayramı mesajında, “Cumhuriyeti-

mizin 86. yıldönümünü birlik ve beraberlik içerisinde

kutlamanın mutluluğunu ve coşkusunu yaşıyoruz. Bu

anlamlı gün vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu

Ulu Önder Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, kahraman

şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, 29 Ekim

Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutlu-

yorum” dedi.

E T K İ N L İ K

Ali Cevat Özyurt İlköğretim Okulu 
önündeki çelenk koyma töreni ile başlayan 
kutlamalar, Melahat Öztoprak 
İlköğretim Okulu Kapalı Spor Salonu’nda
büyük bir katılımla gerçekleşti.

Sultangazi’de 
Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Çelenk koyma töreniyle başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında 
çeşitli etkinlikler düzenlendi

7



İnovatif düşünce ile 
farklılıkları keşfederek,

bunları doğru zamanda ve
doğru yerde ortaya 

koyabilirsek kazanmak
daha kolay olacaktır. 

Neyi daha iyi yapabiliyoruz
diyebilmek için de herkesin

bildiğinden farklı bilgilere
sahip olmak, herhalde işin

sırrı olsa gerek. 
İşte o zaman hiç kuşku yok

ki tercih edilen 
siz olursunuz.

S A M İ  A L T I N K A Y A
B A Ş K A N  D A N I Ş M A N I
samialtinkaya@hotmail.com

Kendini keşfetmek
İnovasyon kelimesinin hayata nasıl geçirildiğini ilk

olarak birkaç yıl önce Mersin Ticaret ve Sanayi Oda-

sı’nın daveti için gittiğim Mersin’de gördüm. Mersinli

sanayiciler çıkış yolunu inovasyonla buldular. Önce

kentin emarını çektiler. Diğer şehirlere göre avan-

tajlı oldukları sektörleri tespit ettiler. Tarımda, lo-

jistikte ve turizm sektörlerindeki üstünlüklerini

fırsata dönüştürmek için kolları sıvadılar. Böylece

diğer kentlerden bir adım öne geçtiler. Bu vesile ile

çağdaş çizgisinden taviz vermeden uzun yıllar Mer-

sinli sanayicilere başkanlık eden Kadri Şaman’ı da

saygıyla anmak yerinde olacaktır. 

İnovasyon, Latince bir sözcük olan "innovatus"tan

türemiştir. "Toplumsal, kültürel ve idari ortamda

yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması" anla-

mındadır. İnovasyon "yeni ve farklı bir sonuç" olarak

da tanımlanabilir. Türkçe'de "yenilik", "yenileme"

gibi sözcüklerle karşılanmaya çalışılsa da, anlamı

tek bir sözcükle ifade edilemeyecek kadar geniştir.

Diğer yandan "yenilik" ve "yenileme" "inovasyon"

sözcüğü ile ifade edilemeye çalışılan kavramın dı-

şında da çağrışımlara yol açmaktadır. Bu nedenle,

"inovasyon"un teknik bir sözcük olarak kabul edilip,

tıpkı "teknoloji" sözcüğünde olduğu gibi dilimize

oturtulmasında yarar var.

Günümüzün hızla değişen rekabet ortamında

ayakta kalabilmek için şirketlerimizin ürünlerini,

hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak

değiştirmeleri ve yenilemeleri gerekmektedir. Bu

değiştirme ve yenileme işlemi "inovasyon" olarak

adlandırılır. 

Peki biz bunu neden kendi hayatımızda uygulaya-

mıyoruz? Üstün olduğumuz taraflarımızı neden

keşfedemiyoruz? Marjinal olmadan, aşırılıklara sap-

madan farklı olmayı neden başaramıyoruz? Peki

başarılı olanlar bu başarılarını ve karlılıklarını neden

sürekli kılamıyorlar?

İşte sürdürülebilir başarı için inovasyon önem kaza-

nıyor. Zamanını ve giderlerini iyi yönetenlerin

ayakta kaldığı kriz dönemlerinde, üstünlüklerinin

farkına vararak bunları katma değere dönüştüren-

ler inovatif düşünce ile sürdürülebilir bir kalkınmayı

sağlayabiliyor. 

Farklılıklarını keşfedenlere en son örnek Amerikan

başkanlık seçimlerinde görüldü. Barack Obama’nın

tarihe geçen konuşmasının arkasında 27 yaşında bir

genç var. Obama’yı Beyaz Saray’a taşıyan lowa ko-

nuşmasının yazarı ve başkanlığı getiren “Yes We

Can” (Evet, başarabiliriz) sloganının yaratıcısı Jon

Favreau. Genç Amerikalının kaderi 2004 yılında

John Kerry’nin başarısızlığa uğradığı başkanlık se-

çimleri sırasında değişti. O sırada üniversiteden yeni

mezun olmuş bir metin yazarıyken, şans eseri

Obama ile tanıştı ve konuşması hakkında birkaç tav-

siye verdi. Bu tavsiyeler o kadar etkili oldu ki, Obama

ona hayran kaldı. O günden sonra da tüm konuş-

malarını ona emanet etti. 

O zaman inovatif düşünce ile farklılıkları keşfede-

rek, bunları doğru zamanda ve doğru yerde ortaya

koyabilirsek kazanmak daha kolay olacaktır. Neyi

daha iyi yapabiliyoruz diyebilmek için de herkesin

bildiğinden farklı bilgilere sahip olmak, herhalde

işin sırrı olsa gerek. İşte o zaman hiç kuşku yok ki ter-

cih edilen siz olursunuz. Şimdi kendi farklılıklarımızı

ortaya çıkarma zamanı. 

Ulusal basında 18 yıldır çalışan bir televizyon ha-

bercisi olarak, Sultangazi Belediye Başkanı’na, ba-

şında bulunduğu belediyeye danışmanlık

yapmamın en büyük nedeni de inovatif düşüncede

yatıyor. Başkan Cahit Altunay öncelikle ‘ben değil

biz’ demeyi seven bir yönetici. Ekip çalışmasına

önem veren bir kişi. Projelerde önce insan diyen bir

başkan. Bu anlayış belki de beni Sultangazi’ye çekti.

Bu çatı altında bir süre nefes alan herkes bu görüş-

lerimin gerçek olduğunu görecektir. Örneğin bele-

diye meclisinde alınan kararlar genellikle oy

çokluğu ile değil oy birliği ile alınıyor. Başkan her

türlü görüşe saygı gösterip, yapılacak işlerin Sul-

tangazi için önemini başarıyla anlatıyor. Farklı gö-

rüşteki kişiler de ikna oluyor. İlçenin yararına olacak

işlere engel olmuyorlar. Bu bence kendine güvenin

ve önceliğin ilçenin menfaatlerinde yoğunlaştığının

göstergesidir. 

Başkan çoğunluk içinde kararları alabilir. Ama oy

birliği ile almayı benimsiyor. İşte size Sultanga-

zi’deki yönetim anlayışı. ‘İlçemdeki herkesin bele-

diye başkanıyım’ diyen bir anlayışa destek

vermekten daha doğal ne olabilir ki?
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Sultangazi Belediyesi, Kurban Bayramı için

bütün hazırlıklarını tamamladı. Kuruluşun-

dan sonraki ilk Kurban Bayramı olmasına

rağmen İstanbul’un en büyük kurban satış ve

kesim organizasyonlarından birisini gerçek-

leştiren Sultangazi Belediyesi, ilçe halkının

bayramı huzur ve mutluluk içinde geçirmesi

için bütün birimlerde seferberlik ilan etti.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay,

belediye olarak bayramla ilgili bütün hazır-

lıkların tamamlandığını ve halkın huzur ve

mutluluk içinde bayramını idrak edebilmesi

için bütün ekiplerin seferber edildiğini kay-

detti.

MODERN SATIŞ VE KESİM YERİ

Sultangazi Belediyesi, Kurban Bayramı ön-

cesinde ilçe halkının kurbanlıklarını rahatça

alabilmeleri ve kesim hizmetlerini sağlıklı bir

şekilde yaptırabilmeleri için modern satış ve

kesim yerleri organize etti. İlçe sınırları içeri-

sindeki 3 büyük noktada satış organizasyonu

yapan Sultangazi Belediyesi, Esentepe Ma-

hallesi’ndeki Tuz Deposu Yanında 500 çadır,

yine Esentepe’deki Halk Ekmek Fabrikası Ya-

nındaki alana da 80 çadır yeri ayırdı. Malko-

çoğlu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Habibler

Yolu’nda ise 222 çadırlık bir kurban satış yeri

organize edildi. Belirlenen kurban satış yer-

leri Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi’nde

K U R B A N  B A Y R A M I  /  A L İ  U S T A

Sultangazi Belediyesi,
ilçe halkının Kurban
Bayramı'nı huzur ve
mutluluk içinde idrak
etmesi için örnek bir
organizasyon 
gerçekleştirdi.

Sultangazi Belediyesi, İstanbul’un en büyük kurban satış ve kesim yerini organize etti

Bayram için mükemmel hazırlık
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Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi

Dülger nezaretinde kura ile belirlendi.

Bütün mahallelerde belirlenen şartları sağ-

layan kesim yerlerini de organize eden Sul-

tangazi Belediyesi, bu ve benzeri bütün

konularda vatandaşların 444 23 32 nolu

Çağrı Merkezi’nden yardım alabileceğini açık-

ladı.

Bayram süresinde belediyenin ilgili bütün bi-

rimlerinin görevde olacağı ve vatandaşların

Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü  606 02 06, Te-

mizlik İşleri Müdürlüğü’nü 606 00 66, Zabıta’yı

619 26 84, Polisi 476 76 14 nolu telefonlardan

arayabileceği kaydedildi.

KASAPLAR İÇİN KURS DÜZENLENDİ

Sultangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler

Müdürlüğü de Kurban Bayramı dolayısıyla

“Nitelikli Kurban Kesme Elemanı Yetiştirme

Kursu” düzenledi. Sultangazi Halk Eğitim

Merkezi ve İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliği ile

bayramda yaşanabilecek olumsuz manzara-

ların önüne geçmek amacıyla düzenlenen

kursa çok sayıda kursiyer katıldı. 

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’ın

yanı sıra Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü

Yaşar Demir, İlçe Halk Eğitim Müdürü Mustafa

Mamur, İlçe Tarım Müdürlüğü uzmanları, sağ-

lık ve diyanetten uzmanların da açılışına katıl-

dığı kursta kursiyerlere hem teorik bilgi verildi,

Sultangazi  Belediye Başkanı Cahit Altunay’ın konuşmasıyla başlayan Kurban Kesim Kursu’nu tamamlayan kursiyerlere sertifika verildi.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ 
KURBAN SATIŞ VE 
KESİM NOKTALARI
Sultangazi Belediyesi’nin tahsis ettiği kur-

ban satış ve kesim yerleri şunlar:

1- Esentepe Mahallesi Tuz Deposu yanı,

2- Esentepe Mahallesi Halk Ekmek Fabri-

kası yanı,

3- Malkoçoğlu Mahallesi, Eski Edirne Asf-

altı, Habibler yolu, Mescid-i Selam karşısı.
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hem de uygulamalı eğitim yapıldı. 

Kurban kesiminin ciddi bir konu olduğunu

ifade eden Başkan Altunay, “Önceki yıllarda

bu konuda ilçemizde yaşanan sıkıntıları bi-

liyoruz. Bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için

belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyo-

ruz. Hem kasap arkadaşlarımızın daha sağ-

lıklı ve güvenli ortamda kesim yapabilme-

leri, hem de vatandaşlarımızın huzur içinde

dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için

bu kursu açtık. Hayırlı olsun” dedi. 

Toplan 40 saat süren kursu başarıyla biti-

ren kursiyerlere 'kurban kesim elemanı' ser-

tifikası verildi.

Başkan Altunay: Belediye 
olarak bütün tedbirler alındı
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altu-

nay, bayram dolayısıyla yayınladığı me-

sajında bayramların, huzur, mutluluk,

sevinç, birlik ve beraberlik günleri oldu-

ğunu belirterek, “Bayramların, millî ve

dinî duyguların tazelenmesi ile birlikte,

toplumun birlik ve beraberliğini sağla-

mada da çok büyük önemi vardır” dedi. 

Başkan Altunay şöyle devam etti:

“Toplumumuzun önemli hasletlerinden

birisi olan sosyal dayanışma, bayram-

larda en üst seviyeye ulaşmaktadır. Kin,

nefret ve kırgınlıkların unutulduğu;

dostluk, barış ve kaynaşmanın sergilen-

diği sevgi-saygı yüklü anlardır bayram-

lar. Hastaların, garip gurebanın

hatırlanıp ziyaret edildiği zamanlardır

bayramlar. Küçüklerin yeni hediyelerle

sevinç yumağı oluşturduğu, birer kele-

bek gibi ev ev dolaştığı, bir daha unuta-

mayacakları güzellikler yaşadıkları

anladır bayramlar.

Dolayısıyla Kurban Bayramı’nı, bütün bu

güzellikleri en üst seviyede yaşayarak

idrak etmeliyiz. Bu maksatla Sultangazi

Belediyesi olarak, kutlayacağımız ilk

Kurban Bayramı için bütün hazırlıkları

tamamladık.”

İstanbul’da geçmiş yıllarda Kurban Bay-

ramlarında yaşanan çevre sorunlarına,

üzülerek şahit olunduğunu ifade eden

Belediye Başkanı Altunay şunları söy-

ledi: 

“Önceki yıllarda görülen olumsuzlukla-

rın yaşanmaması, bayramın huzur, mut-

luluk ve güven içerisinde kutlanması,

gerekli sağlık ve hijyen şartlarının oluş-

ması amacıyla Sultangazi Belediyesi ola-

rak bütün tedbirleri aldık. Yine bu

doğrultuda kurban kesim yerleri ekiple-

rimiz tarafından belirlenmiş bulunmak-

tadır. Hemşehrilerimizin gerek kurban

satış yeri ve gerekse kurban kesim yeri

konusunda en rahat şekilde hizmet al-

ması için ekiplerimiz seferber olmuştur.

Arkadaşlarımız, herhangi bir aksama ol-

maması ve sizlere kesintisiz hizmet ver-

mek maksadıyla bayram süresince 24

saat görevde olacaklardır.

Bu duygularla Kurban Bayramınızı en

içten dileklerimle kutluyor, sağlık ve

mutluluk içinde, daha nice bayramlara

erişmenizi diliyorum.”
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Duygularımızın
yoğun olduğu bu zaman

paylaşma zamanıdır. 
Düşüncelerimizi bekleyen

insanlar vardır. 
Kendimiz adına, 

insanlar adına, zaman; 
düşünme zamanıdır. 

F A Z I L E R G Ü T
Ö Z E L  K A L E M  M Ü D Ü R Ü
fazılergut@sultangazi.bel.tr

Hayata dair
Her insanın kendisinin de içinde saklı ol-

duğu ufacık dünyaları vardır. Duygular

düşünceler sarf edilmeden önce bu dün-

yanın içine konuk olurlar. Böylelikle ya-

şadığımız âlemde, insanlar kadar dünya,

dünyalar kadar paylaşılmaya hazır dü-

şünceler vardır. Duygular düşüncelere

dönüşerek kendilerini ifade ederler. Yü-

reğimizin her köşesinde sakladığımız

duygularımız; sahip olduğumuz bize ait

düşüncelerdir. Duygu ve düşünce bir

yürek bütünüdür. Birinden birini kaybe-

decek olursak paramparça bir yüreğe

sahip oluruz. İlerleyen hayatta bizi

ayakta tutabilecek bir tek şey vardır; En

değerli varlığımız, yüreğimiz… Onu kay-

bedersek, kendimizi kaybederiz. Yok ol-

mamak adına sahip çıkmalıyız

yüreğimize. İzin vermemeliyiz duygu ve

düşüncelerimizin parçalanmasına. Yüre-

ğimizin bizi ifade etmesini istiyorsak,

duygu ve düşünce bütünlüğümüzü koru-

malıyız.

Duygularımızın yoğun olduğu bu zaman

paylaşma zamanıdır. Düşüncelerimizi

bekleyen insanlar vardır. Kendimiz adına,

insanlar adına, zaman; düşünme zamanı-

dır. Özgürce atılan adımlar düşünce

adına atılmalıdır. Özgürlüğü kendimizde

değil düşüncelerimizde aramalıyız. İşte o

zaman gökyüzünde yıldız olmak kadar,

kendi dünyamızda özgür olmak, hayalle-

rin gerçekleşmesi anlamındadır.

Gerçekleşmesini istediğimiz her şeyi ha-

yallerimizde yaşarız. Hayallerimizde ya-

şattığımız her şeyin de, gerçekleşmesinin

mümkün olmayacağını biliriz. Ama bize

ait olan ufacık dünyanın içinde istediğimiz

her şeyi yaşayabiliyorsak, gökkuşağının

renkleri düşlerimizi renklendiriyorsa,

özgür olmaya hazır düşüncelerimiz var

demektir. Bir kuş gibi serbestçe uçabiliriz

gökyüzünde; yeryüzüne inmemek şar-

tıyla.

Keşke her şey düşüncelerimiz kadar saf,

duygularımız kadar temiz olsa… Keşke

hayatımız hayallerimiz kadar gerçekçi

olsa… Yüreğimizi paylaşıp, düşünceleri-

mizi özgürleştirebiliyorsak, hayallerdeki

gerçeği yakalamış sayılırız.

Umutlarımızı, düşüncelerimizin özgür-

leşmesi adına besliyoruz. Sevgimiz, dü-

şüncelerimizin içinde saklı. Bizim

dediğimiz her şey duygularımızda gizli…

Sır olmaya mahkûm olan, kendimiz

adına, benliğimiz adına özgürlük istiyo-

ruz. Âlemimizi paylaşmak, âlemde yer

almak için özgürlüğü arzuluyoruz. Uma-

rız ki; hayallerimiz gerçek, duygularımı-

zın aynası düşüncelerimiz özgür olur…



13Ç A Ğ R I  M E R K E Z İ

Haftanın 7 günü 
444 23 32 nolu hattan
vatandaşların istek ve
şikayetlerini alan 
Çağrı Merkezi, ilgili
makama 
aktardığı sorunların
çözümü 
konusunda da şikayet
sahibini 
bilgilendiriyor…

Çağrı Merkezi 7 gün iş başında;
Sultangazi Belediyesi SİZİ DİNLİYOR

Sultangazi Belediyesi’nin, vatandaşların istek ve şi-

kayetlerini almak amacıyla hizmete soktuğu Çağrı

Merkezi, ilçe halkından büyük ilgi görüyor. “Sizi Din-

liyoruz” sloganı ile 7 gün kesintisiz hizmet veren

Çağrı Merkezi’ne vatandaşlar 444 23 32 nolu tele-

fonla ya da cagrimerkezi@sultangazi.bel.tr inter-

net adresiyle ulaşabiliyorlar.

Çalışmaları ile ilgili olarak dergimize açıklama

yapan Çağrı Merkezi Yöneticisi Fatma Vuruşkan,

sabah saat 08.00’den 20.00’ye kadar 5 kişilik bir

ekiple dinleme yaptıklarını söyledi. Haftanın 7 günü

hatların açık olduğunu belirten Fatma Vuruşkan

şöyle devam etti: “Çağrı Merkezi Temmuz 2009’da

faaliyete geçirildi ve halktan büyük ilgi gördü. Sul-

tangazi ilçe sınırları içerisindeki sabit hatlardan üc-

retsiz aranabiliyor. 

HER TÜRLÜ BİLGİ VERİLİYOR
Vatandaşlarımız bu yolla başta asfaltlama, vergi

borcu sorma, rayiç bedel öğrenme, vergi borcu sor-

gulama, temizlik hizmetleri, kanalizasyon, gürültü

kirliliği olmak üzere her türlü şikayetini bildiriyor.

Şikayet konusu Sultangazi Belediyesi’ni ilgilendiri-

yorsa ilgili birime, değilse ilgili kamu kurumuna bil-

diriyoruz. Mesela İSKİ ile, İGDAŞ ile TEDAŞ ile veya

Emniyet’le ilgili olanları bu birimlere aktarıyoruz.

Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bu konuda

irtibat halindeyiz.”

İyi bir telefon rehberi oluşturulduğunu ve vatan-

daşlara bu konuda her türlü bilgiyi verebildiklerini

ifade eden Fatma Vuruşkan, çalışma sistemlerini

ise şöyle anlattı:

“Vatandaşımız bizi aradığında numarası ekranda çı-

kıyor. Biz de ismini ve şikayetini alarak kendisine bir

takip numarası veriyoruz. Aynı kişi daha sonra ara-

dığında sistemden direkt ismi ile çıkıyor. İsteyen kişi

bu numara ile şikayetinin takibini yapabiliyor. Ama

buna gerek kalmadan, biz konuyu ilgili birime ak-

tararak vatandaşa 1-2 gün içerisinde geri dönüşünü

yapıyoruz.”

Bazı vatandaşların numarasını vermekten çekindi-

ğini belirten Fatma Vuruşkan, “Biz numaraları ke-

sinlikle gizli tutuyoruz. Eğer istenirse isimler de gizli

tutuluyor. Bu konuda vatandaşlarımız rahat ol-

sunlar” dedi.

GÜNDE 250 ÇAĞRI 
Günde 200-250 çağrı aldıklarını ve yaklaşık aynı

oranda da geri dönüş yapıldığını söyleyen Fatma

Vuruşkan, “Uygulama ilçe genelinde tanındı. Çağrı

trafiği özellikle güncel konularda yoğunlaşıyor.

Vatandaşlarımız bu uygulamadan çok memnun.

Özellikle geri bildirim dolayısıyla sürekli teşekkür

alıyoruz. Asfaltlama gibi istekler prosedür gereği

biraz zaman aldığı için zaman zaman tepki oluyor,

ancak o konularda da hizmet ulaştığı zaman va-

tandaşlarımız memnuniyetini ifade ediyor” diye

konuştu.

Çağrı Merkezi’nde günde ortalama 500 Sultangazili ile iletişim kuruluyor
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Henüz yeni olmasına rağmen 
Sultangazi Belediyesi’nin 

çalışmalarından memnun olduğunu 
belirten ilçe sakinleri, ileride her şeyin

daha güzel olacağı inancını taşıyor…

Belediye 
hizmetleri 
yüz güldürüyor

Sultangazi halkının bu sayfalarda nabzını tutmayı sürdürüyoruz.

Bu sayımızda farklı mahallelerden vatandaşlarımıza Sultangazi

Belediye Başkanı Cahit Altunay’ı tanıyıp tanımadıklarını ve be-

lediye hizmetlerinden ne derece memnun olduklarını sorduk.

Görüştüğümüz Sultangazililerin büyük bir bölümü Başkan Altu-

nay’ı yakından gördüğünü ve bazıları da sohbet etme imkanı bul-

duklarını söyledi. Belediye hizmetlerinden genellikle memnun

olan ilçe halkının verdiği cevaplar şöyle:



Talip Yılmaz (Emekli):
Emekliler için kapalı mekan olmalı
Yıllardır Sultangazi’de yaşıyorum. Bele-
diye Başkanımızı tanıyorum. Özellikle Ra-
mazan ayında birkaç defa yakından
gördüm. Kendisinden ve çalışmalarından
memnunum. 
Sultangazi ilçe olduktan sonra hayli de-
ğişti. Yapılan çalışmalardan memnunuz.
Özellikle şu anda etrafından oturduğu-

muz havuzlu park cok güzel oldu. Daha önce burası mezbelelikti. Ti-
nercilerden durulmuyordu. Şimdi rahatça oturup güneşleniyoruz. 
Ayrıca emeklilerin rahat oturup, çay, kahve içebileceği kapalı bir yer
olsun istiyoruz. Çünkü ilçemizde bizim gibi emekli çok fazla. 
Bir ricamız da çöplerin toplanması sırasında yaşanan sorun. Çöp ara-
baları akşamları çöpleri toplarken zaman zaman çevreye çöp dökü-
lüyor. Elemanlar daha dikkatli olabilirlerse çevre kirliliği yaşamayız. 

Hüseyin Demircan (İşçi): 
Sultangazi’nin çehresi değişti
Ben Sinop-Boyabatlıyım. Matbaada işçi
olarak çalışıyorum ve 7 yıldır Sultan-
gazi’de yaşıyorum.
Belediye Başkanımız Cahit Altunay’ı tanı-
yorum. Ramazanda yapılan çadır etkin-
liklerinde görmüştüm. 
Belediyemiz yeni, ancak yine de yapılan
çalışmaları beğeniyorum. Alanlar temiz-

lendi, asfalt ve kaldırımlar yenilendi. Bir yıl içerisinde ilçenin görünümü
değişti. Sultangazi artık daha güzel.

Ahmet Koçyiğit (Emekli):
Gürültü kirliliğinin 
önlenmesini istiyoruz
Kırşehirliyim ve 8 yıldır Sultangazi’de ika-
met ediyorum. 
Başkanımızdan ve belediye çalışmaların-
dan memnunuz. Ancak bizim sorunumuz
gürültü. Çünkü mermerci, fırıncı vs. hepsi
bir arada. Sanayi bölgesi gibi. Hepsi şeh-
rin içinde, yerleşim yerleriyle iç içe. Gürül-
tüden oturamıyoruz. Biz mesela mahalle olarak dilekçe verdik, ama
çözüm bulunamadı. Bu sorun dışında hizmetlere diyecek yok. Eskiye
oranla ilçemiz daha da yenilendi.

Hüseyin Yayla (Emekli):
Belediye hizmetlerinden memnunuz
Ben Kastamonu Cideliyim. Burada oturan
oğlumla birlikte yaşıyorum. Belediye Baş-
kanımızı tanıyorum. Belediye hizmetle-
rinden de memnunuz. Gerek yol ve
gerekse temizlik hizmetleri iyi. Yeni bir be-
lediye olmasına rağmen çalışmaları be-
ğeniyorum. Zamanla daha iyi hizmet
yapılacağını umuyorum.

Nermin Akbaş (Esnaf):
Başkanımız halkla iç içe
Ben doğma büyüme Sultangaziliyim. Be-
lediye Başkanını tanıyorum. Zaman
zaman gelip işyerimizi ziyarette bulunu-
yor. Kendisiyle sohbet edebiliyoruz.
Halkla iç içe.
Belediyenin hizmetlerini yerinde buluyo-
rum. Yeni bir belediye olmasına rağmen
birçok şey başardı. Şu anda temizlik, as-
faltlama gibi hizmetlerde aksama göremiyoruz. Birçok yerde park ya-
pıldı. Çevre düzenlemeleri dikkat çekiyor. İnşallah zamanla daha çok
hizmetler göreceğiz.

Tahir Ağa Öztürk (Esnaf):
Merkez Camii yanındaki altgeçidin
üstü tamamen örtülsün
Sultangazi’de ikamet ediyorum ve esna-
fım. Belediye Başkanımız sayın Cahit Al-
tunay’ı tanıyorum. Belediye hizmetleri
için bir şey söylemek yersiz. Çünkü daha
yeni bir belediye, eksiklikler tüm Tür-
kiye’de olabileceği gibi Sultangazi’de ol-
ması da doğal.
Temizliğe daha fazla özen gösterilmesini istiyorum. Bir diğer şika-
yetim de bu Merkez Camii önündeki köprünün üzeri kapatılmadığı
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için alış veriş yapmak isteyen ya da yürüyüş yapmak isteyen halk
karşıya rahatlıkla geçemiyor. Burası önce daha hareketliydi. Bu du-
rumdan dolayı biz esnaflar sıkıntılıyız. Vatandaşlar da zaman
zaman bunun güçlüğünden bahsediyor. Dolayısıyla burasının üstü
kapatılır ve yaya trafiğine açılırsa bizler için faydalı olacak. Bir de
ilçemizdeki eğitim yatırımlarının artmasını  ve eğitime biraz daha
önem verilmesini istiyoruz.

Yaşar Yıldız (Esnaf):
Elektrik telleri yeraltına alınmalı
Ben 20 yıldır Sultangazi’de ikamet ediyo-
rum. Esnafım. Belediye Başkanımızı ta-
nıyorum. Belediye çalışmalarını şu an
için iyi buluyorum. Zaten yeni bir be-
lediye. Uzun vadede neler başaraca-
ğını zamanla göreceğiz.
Ayrıca bazı yerlerde zemin bozuk. Bu-
raların düzeltilmesini talep ediyoruz.

Bir diğer isteğim de elektrik tellerinin yeraltına alınması. Çünkü
bu yüzde sık sık kazalar yaşanabiliyor. Elektrik ve telefon tel-
leri yeraltına alınırsa hem görüntü güzelleşir hem de kaza riski
azalır.

Nermin Ünger (Seyyar satıcı):
Çamurda yürümekten kurtulduk
Ben 30 yıldır Sultangazi’deyim. Baş-
kanı tanıyorum, kendisinden çok
memnunum. Yollarımız yoktu, her yer
çamur içersindeydi. Şimdi yollarımız
yapıldı. Ayaklarımız çamurdan kur-
tuldu. Çöplerimiz vaktinde alınıyor.
Hizmetlerinden çok memnunuz. 
Ayrıca iş imkanları artırılsın istiyoruz.

Gençlerimiz işsiz. Bu çok önemli. Devlet büyüklerimiz bu işe bir
çözüm bulsunlar.

Erkan Demir (Emekli):
Altyapı çalışmaları 
daha planlı yapılmalı
Ben Sivaslıyım ve15 yıldır Sultan-
gazi’de ikamet ediyorum. Emekliyim.
Yolar bozuktu, onlar yapım aşama-
sında. Ancak bu işlerin planlı yapıl-
ması gerektiğini düşünüyorum. Bir
taraftan yapıp bir taraftan sökülme-
meli. Bir kere planlanıp bütün altyapı

tamamlanırsa iyi olur. Hem bizler daha rahat ederim hem de
daha az masraf olur. Ayrıca temizliğe önem verilmeli. Bu ko-
nuda halk bilinçlendirilsin. Bazen çöpler yanlış zamanda çıka-
rılıyor. Bu da hoş olmuyor. Bu konuda vatandaşların eğitimine
önem verilmeli.

Abdulgafur Kılıç (Esnaf):
Parklara aydınlatma sistemi takılsın
Göçmenim ve 9 yıldır Sultangazi’deyim.
Esnaflık yapıyorum. Belediye Başkanımızı
tanıyorum. Seçim zamanı kendisiyle soh-
bet etme imkanım oldu.
Belediyenin hizmetlerinden genelde
memnunuz. Şikayetim, parklara aydın-
latma takılsın. Ayrıca yaya yolları da ay-
dınlatılsın. Aydınlatma olmadığı için
geceleri buralardan geçerken sıkıntı çekiyoruz. Bu konuda tinercilere
karşı önlem alınmalı. 

Ahmet Aygül (Emekli):
Pazar alanları düzene sokulmalı
Sultangazi’da ikamet eden işçi emeklisi-
yim. Uzun süredir Sultanazi’de yaşıyorum
ve Belediye Başkanımızı tanıyorum.
Benim ricam pazar yerlerinin düzene so-
kulması. Pazar kurulan alanlarda yaya
kaldırımdan kolaylıkla geçilemiyor. Pazar
esnafı sandıklarını, eşyalarını kaldırımlara
koyuyorlar. Ayrıca geç toplanıyor ve bu da
rahatsız ediyor. Allah korusun bir acil durum olsa evden çıkamıyorsu-
nuz. Bir an önce kapalı pazarların yapılmasını bekliyoruz.
Yol çalışmaları var, ama yeni yaptıkları yolların da söküldüğünü görü-
yoruz. Eski yolları söküp yenilesinler ama yeni yolları neden söküyorlar?

16

Sultangazi  Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
Sultangazi Mesire Alanı’nda vatandaşlarla sohbet ederken.



Selçuk Selvi (Öğrenci):
Sosyal ve sportif 
etkinlikler olmalı
Ben 86 doğumluyum ve 21 senedir Sul-
tangazi’de yaşıyorum. Belediye Başkanını
tanıyorum, kendisinden memnunum. Be-
lediyenin çalışmalarından da memnu-
nuz. Şu andaki gidişattan memnunuz.
Özellikle Başkanın halkın içine karışması,

yoksullara yardım etmesi çok güzel. 
Ayrıca gençlere yönelik sosyal ve sportif bazı etkinlikler olsa çok
daha iyi olur. Bunlar gençleri olumsuz yerlerden ve çevrelerden
uzak tutar.

Haydar Temur (Emekli):
Parkın içindeki yol 
parka dahil edilsin
Ben 30 yıldır Sultangazi’deyim. Bele-
diye Başkanını tanıyorum, çalışmala-
rından ve hizmetlerinden memnunum.
Ancak bütün ülkede olduğu gibi bizim
bölgemizde de işsizlik çok fazla. Dola-
yısıyla iş imkanları olsun istiyoruz. 

Bizim başkanımızdan bir ricamız da, Gazi’nin girişindeki parkın
ortasında bulunan yolun parka dahil edilmesi. İki parkın arasın-
daki yola kamyonları park ediyorlar. Bundan da vatandaşlar ra-
hatsız oluyor. Bu yolun kaldırılarak parka dahil edilmesini
istiyoruz.

Erol Aktekin (İşçi):
İlçe olunca 
kamu kurumlarına yaklaştık
Ben 6 yıldır Sultangazi’deyim. İşçilik
yapıyorum, ancak bu ekonomik kriz-
den dolayı bir süredir işsizim. Ekono-
mik sıkıntıdan dolayı geçinmekte
güçlük çekiyoruz. Sürekli iş arıyorum,
bulamıyorum.
Başkanın ve Belediyenin çalışmalarından memnunum. Bölgemi-
zin Gaziosmanpaşa’dan ayrılması iyi oldu. Böylece birçok kamu
kurumuna ulaşım daha kolay oldu bizim için. Zaman içinde her
şeyin daha iyi olacağını umuyorum.

Zarife Şen (Ev hanımı):
Okul önüne 
trafik lambası konulmalı
Ben 30 yıldır Sultangazi’de yaşıyorum.
Belediyenin bazı çalışmaları var, ama
benim kendi sokağıma henüz gelmedi-
ler. Biz 1252 sokakta oturuyoruz. Gazi,
diğer semtlere göre en gelişmemiş
semt. Dolayısıyla burayla daha fazla il-
gilenilmeli. Mahallemizde yeşil alanlar olsun, parklar yapılsın is-
tiyoruz. Ayrıca okul önlerine ve geniş alanlara aydınlatma
yapılsın. Çocukların güvenliği için bu önemli. 75. Yıl Mahalle Muh-
tarlığı önüne trafik lambası istiyoruz. Hemen karşısında okul var
ve öğrenciler burada sürekli tehlike altında. 
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18 DOSYA / SELZEDELERE YARDIM

Eylül ayında yaşanan selden zarar gören Sultangazililere 
kendi eliyle eşya dağıtan Sultangazi BelediyeBaşkanı Cahit Altunay, 

“Belediye olarak imkanlarımız ölçüsünde vatandaşlarımızın 
mağduriyetini gidereceğiz” dedi.

Sultangazi Belediyesi’nden 
selzedelere eşya yardımı



Sultangazi’de Eylül ayında yaşanan sel

felaketinde zarar gören vatandaşların ya-

raları Sultangazi Kaymakamlığı ve Sul-

tangazi Belediyesi tarafından sarılıyor.

Marmara Bölgesi'nde günlerce etkili olan

şiddetli yağışla birlikte birçok mahallede

onlarca ev ve işyerinde su baskını yaşandı

ve büyük çapta maddi hasar meydana

geldi.

Özellikle dere yataklarına yapılan ev ve

işyerlerinde yaşanan su baskını sonucu

Sultangazi Kaymakamlığı ve Belediye

Başkanlığı tarafından derhal bir Kriz Ma-

sası oluşturuldu. Su baskınları yaşanan

bölgelere anında müdahale eden ekipler,

öncelikle su tahliyesini yaparak, şokun

atlatılmasını sağladılar. Sultangazi Be-

lediye Başkanı Cahit Altunay’ın bizzat yö-

nettiği belediye ekipleri, daha sonra da

hasar tespit çalışmalarına başladı. Kay-

makamlık ve belediye ekiplerinden oluş-

turulan hasar tespit görevlileri, selin

etkili olduğu ev ve işyerlerini kontrol ede-

rek yaşanan hasarları belirlediler.

Bu çerçevede Sultangazi Kaymakamlığı

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

nakdi, Sultangazi Belediyesi de ayni yar-

dım programı yaptı.

YARDIM EŞYALARI 

BAŞKAN ALTUNAY’DAN

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altu-

nay, ilçede yaşanan sel felaketinde zarar

gören ailelere ev eşyası dağıttı. Selzede-

lerin yaralarının sarılması için Sultangazi

Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür-

lüğü organizasyonunda bir süre önce baş-

latılan yardım dağıtımına bizzat katılan

Başkan Altunay, belediye olarak imkanlar

ölçüsünde mağduriyetin giderilmesine

çalışıldığını kaydetti. Sel baskınlarının ya-

şandığı günlerde vatandaşların yanında

olduğunu ifade eden Başkan Altunay, “Biz

o gün de yanınızdaydık, şimdi de yanınız-

dayız. Her zaman vatandaşımızın yanın-

dayız. Her türlü sorununuzu bizimle

paylaşın. Biz sizler için varız. Hiç çekin-

meden bize ulaşın” dedi.

Başkan Altunay, sel afetine maruz kalan



bölgede aynı sorunların tekrar yaşan-

maması için belediye olarak gerekli alt-

yapı çalışmalarına da hızla başlandığını

kaydetti.

KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Sultangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal

İşler Müdürü Yavuz Padem de, organi-

zasyon çerçevesinde Kaymakamlık Sos-

yal Yardımlaşma Vakfı ve Sultangazi

Belediyesi ekiplerince oluşturulan ko-

misyon tarafından belirlenen 800 aileye

eşya yardımı yapıldığını söyledi. Padem,

“Yardım organizasyonu çerçevesinde be-

lediye ekiplerince 600 çekyat, 1000 halı,

1000 battaniye, 1000 koli temizlik seti ve

500 adet yatak dağıtılıyor. Zübeydeha-

nım, Sultançiftliği, Habipler ve İsmet-

paşa başta olmak üzere su baskını

yaşanan bütün mahallelerde devam

eden yardım dağıtımı Kurban Bay-

ramı’na kadar tamamlanacak” dedi.

KAYMAKAMLIKTAN NAKDİ YARDIM

Sultangazi Kaymakamlığı Sosyal Yar-

dımlaşma ve Dayanışma Vakfı da selze-

delere nakdi yardım yaptı. SYDV Müdürü

Yeşim Garan, afetle birlikte oluşturulan

Kriz Merkezi’nin derhal çalışmaya başla-

dığını ve oluşturulan komisyonun belir-

lediği mağdur vatandaşlara nakdi
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Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay selzedelere yapılan yardımı denetlerken...

Sultangazi Belediyesi ekipleri selzedelerin hasar tespitini yaptı. 
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yardım yapıldığını söyledi. Sultangazi

Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya’nın

yoğun çalışması ile afet yardım kaynağı

sağlandığını belirten Yeşim Garan, “Afet

tespit komisyonu 183 ağır hasar, 134 orta

hasar ve 167 az hasarlı olmak üzere top-

lam 484 hanede hasar tespiti yaptı. Mağ-

dur olan bu ailelere de 499 bin 750 TL’si

afet yardım kaynağından, 135 bin TL’si de

SYDV kaynağından olmak üzere toplam

634 bin 750 TL nakdi yardım yapıldı” diye

konuştu.

Sultangazi’de yaşanan sel felaketinden hemen sonra belediye ekipleri 
vatandaşları ziyaret ederek hasar tespitinde bulundu.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, su baskınlarının yaşandığı yerde selzedelerle beraber.

Sel baskınında zarar gören bir bina.
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Sultangazi 75. Yıl Mahalle Muhtarı Sedat Çetintaş, İstanbul’un

yaşadığı sel felaketinde, kendi mahallesinden arama kurtarma

timi kurarak su baskını yaşanan yerlerde çalışmalar yaptı

Muhtarlık, bazı binaların bodrumlarında yaşanan su baskınlarına

karşı örnek bir çalışma yaparak muhtarlık binasını 24 saat açık

tuttu. Mahallede her sokaktan katılan gönüllülerle gece boyunca

çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda can kaybı ya-

şanmazken, mal kaybı en aza indirildi. Çetintaş 100’e yakın ev ve

işyerini tahliye ettiklerini sokak sokak dolaşarak insanları su bas-

kını olabileceği konusunda uyardıklarını belirterek. Bunun sonu-

cunda can kaybının yaşanmadığını maddi hasrın ise en aza

indirildiğini söyledi  

Her sokaktan birer ikişer gelen gönüllü kişilerle arama kurtarma

timi oluşturulan 75. Yıl Mahallesi’nde, mahalledeki tıp merke-

zinden ambulans ve bölgede çalışma yapan mütahit firmalardan

da kamyon ve traktör temin edildi. Gece sabaha kadar nöbet

tutan arama kurtarma ekibiyle sokakları dolaşarak vatandaşları

su baskınına karşı uyaran Çetintaş, “Resmi kurumlar her zaman

her yere yetişemeyebilir ama biz birlik olursak sorunlarımızı çö-

zebiliriz” dedi

Yağmurun yoğun yağdığı saatlerde sabaha kadar  50’ye yakın evi

tahliye ettiklerini ve bazı evlerin ve işyerlerinin su basmasına karşı

önlemler aldıklarını anlatan Sedat Çetintaş aynı zamanda  su

basan evlerin fotoğraflarını da çektiklerini ve bu fotoğrafları da

Büyükşehir belediyesine yardım almak için vereceklerini belirtti.

Çetintaş, “Gönüllü arkadaşlarımızla  motorlarla  bodrum katlar-

daki sular boşaltıldı. Evlerdeki malzemeler kurtarıldı. Sokak

sokak dolaşarak insanları su baskını konusunda uyardık” diye ko-

nuştu.

75. Yıl Mahallesi’nde örnek uygulama

Muhtar ve 
çevre halkının sel
baskınlarındaki 
duyarlı çalışması
büyük takdir gördü
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Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, İstanbul İl

Genel Meclisi üyelerine yemek verdi.

Giyimkent RB Et Lokantası’ndaki yemeğe İstanbul

Milletvekili Recep Koral, Esenler Belediye Başkanı M.

Teyfik Göksu, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Yusuf

Yüksel, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcıları Av.

Hacı Orhan ve Hakan Ceylan, AK Parti Sultangazi İlçe

Başkanı Murat Atım, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe

Başkanı İsmail Ergüneş ve İstanbul İl Genel Meclisi

üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasının ardından davetlilere hitap eden

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, daha

önce kendisinin de görev yaptığı İl Genel Meclisi üye-

leriyle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile

getirdi. Başkan Altunay, “Bir süredir böyle bir organi-

zasyonda sizleri ağırlamak istiyorduk. İstanbul’un

yeni ilçelerinden Sultangazi Belediyesi olarak sizleri

ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Davetimizi kırma-

dığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra söz alan İstanbul Milletvekili ve Gazios-

manpaşa’nın eski Belediye Başkanı Recep Koral da, İs-

tanbul İl Genel Meclisi üyelerini buluşturan davetten

dolayı Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’a

teşekkür etti. Koral, Meclis’teki çalışmalardan ve hü-

kümetin faaliyetlerinden de bahsettiği konuşmasında

birlik ve beraberliğin önemine işaret etti.

OFLU ALİ’DEN FIKRA TUFANI

Yemeğin sürpriz konuğu Oflu Ali, Karadeniz fıkraları

eşliğinde yaptığı esprili konuşmaları ile davetlilere ke-

yifli anlar yaşattı. Davetliler, siyasetin yoğun şekilde

işlendiği fıkraları dinlerken adeta kahkahalara bo-

ğuldular. Yemeğin finalinde ise Türk Halk Müziği sa-

natçısı Mine Gez, seslendirdiği birbirinden güzel

türkülerle davetlilerden alkış aldı.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, daha önce görev yaptığı 
İstanbul İl Genel Meclisi üyelerini yemekli toplantıda bir araya getirdi.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’dan 
eski mesai arkadaşlarına yemek

Türk Halk Müziği sanatçısı Mine Gez, türküleriyle geceye renk kattı.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay yaptığı konuşmada davetlilere teşekkür etti. 
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Sultangazi’de asayiş olaylarının 
önceki dönemlere oranla büyük bir düşüş gösterdiğini söyleyen 

İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Yüksel, 
“Vatandaşlarımız bütün dertlerini bizimle paylaşabilirler. 

Onlar ne kadar 
talepkar olursa biz o kadar verimli oluruz” diyor.

Sultangazi Emniyet Müdürü Yusuf Yüksel’in kapısı 24 saat halka açık;

“Bir işiniz olmasa bile çay içmeye beklerim”

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Yüksel, ilçenin huzuru için vatandaşlarla el ele çalışacaklarını söyledi.



Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Yük-

sel, kapısının ve telefonunun 24 saat açık ol-

duğunu belirterek, vatandaşların hiç

çekinmeden bütün dertlerini kendileri ile

paylaşmalarını istiyor. Önceki görev yerle-

rinde polis-vatandaş dayanışmasıyla birçok

sorunun üstesinden geldiğini belirten Yüksel,

“Bunu Sultangazi’de de başaracağımıza ina-

nıyorum. Yeter ki vatandaşlarımız bize gel-

sin, bizden destek istesin. Ekibimle birlikte 24

saat onların yanındayım” diyor.

Çalışmalarını ve hedeflerini dergimize açık-

layan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Yusuf

Yüksel, yeni kurulan ilçe olmasına rağmen

Sultangazi’de taşların yerine oturduğunu ve

eksikliklerin süratle giderildiğini söyledi.

Yüksel, ilçenin genel asayiş durumunu de-

ğerlendirirken şunları söylüyor: “Genel bir de-

ğerlendirme yaptığımızda, Sultangazi

ilçesinde bazı sorunlar var, ama bu çok ağır

bir problem değil. Bunlar her yerde her

zaman olabilecek suçlar. Bizim burada çok

ciddi bir asayiş problemimiz yok. Ufak tefek

sıkıntılar var, ama bunlar sıfıra en yakın du-

rumda. Kolay değil, 500 bin nüfusu olan bir

yerde suçun olmaması zaten olanaksız.”

Yeni ilçe olmaktan kaynaklanan sıkıntıların

da zamanla giderildiğini ifade eden Sultan-

gazi İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Yüksel, “Yeni

ilçe olmaktan kaynaklanan, teknik, araç,

gereç, donanımı bakımından sıkıntılarımız

var, ancak bunları zaman içerisinde halledi-

yoruz. Personel eğitimi bakımından yaşanan

sıkıntıları aşıyoruz. Öteki konularda da diğer

kurumlarla, belediyeyle, ilçenin ileri gelen in-

sanlarının çabalarıyla bir noktaya gelmeye

çabalıyoruz. Kısa bir süre içersinde bu sorun-

ları aşacağımızı düşünüyorum” diyor.

UZUN VADELİ PROJELER

Geçmiş dönemlerle mukayese edildiğinde il-

çedeki asayiş ve trafik suçlarında önemli

azalma kaydettiklerini ifade eden Emniyet

Müdürü Yüksel, halkın huzuru için önemli

projeleri olduğunu söyledi. 

Yüksel şöyle konuştu: “Biz günü idare et-

mekten ziyade, geleceğe yönelik plan ve pro-

jeler yapmaya çabalıyoruz. Kurumlarla iyi

diyalog içersindeyiz. Okullarla ilgili olarak,

bütün İstanbul genelinde olduğu gibi bizim

de her okuldan sorumlu bir polis memuru-

muz olacak. Bunun için okulların durumu de-

ğerlendiriliyor. Bu konuda haftada, 15 günde

ve ayda bir değerlendirme toplantıları yapı-

yor; bu raporları hem okul yönetimiyle hem

öğrencilerle hem de okul aile birlikleriyle de-

ğerlendiriyoruz. Sıkıntı varsa ilgili kuruluşla

harekete geçerek, çözüm noktasında adım-

lar atıyoruz, problemin ortadan kalkmasını

sağlıyoruz.”

Okul önlerinde özel tedbirler aldıklarını kay-

deden Yüksel, “Giriş çıkış saatlerinden 10 da-

kika önce hazır bulunarak, okul önlerinde

zararlı faaliyetlerde bulunanlar varsa derhal

müdahale ediyoruz. Tabi biz sadece suç ve

ceza mantığıyla bakmıyoruz. Aileler ve akra-

balar ile harekete geçmek suretiyle ilgili bi-

rimle ortak hareket ederek problemleri

çözmeye çalışıyoruz.  Bu konuda tedavi, eği-

tim gibi durumlar da ilgili kurumlarla ortak

çalışma sergilenerek problemler çözülüyor”

şeklinde konuşuyor.

Emniyet Müdürü Yüksel, okullarda yete-

nekli çocuklara yönelik kurslar düzenle-

meyi düşündüklerini belirterek, “Bunu daha

önce yaptık ve başarılı olduk. Öğrencilerin

becerilerine göre mesela enstrüman kursu

düzenliyoruz. Başarılı olanları ödüllendiri-

yoruz. Bu defa çocuklar becerilerini artırıp

daha faydalı konulara ilgi duyuyorlar” şek-

linde konuşuyor. 

HER KONUDA DESTEĞE HAZIRIZ

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Yük-

sel, daha huzurlu ve mutlu bir Sultangazi için

herkese görev düştüğünü belirterek sözlerini

şöyle sürdürüyor: “Öncelikle şunu belirteyim;

vatandaşlarımız lütfen polisten uzak dur-

masınlar. Bize sadece karakola müracaat ge-

rektiren durumlarda gelmesinler. Hiçbir

işleri olmasa bile çay içmeye gelsinler. Gelip,

‘Yusuf bey nasılsın, sizin çayınızı içmek isti-

yorum’ desinler. Sohbet etmek için de gele-

bilirler, etraflarında gelişen her konuyu

bizimle paylaşabilirler. Vatandaşlarımız her

türlü derdini bizimle paylaşsın. Netice ala-

mayacaklarını düşünmesinler. Sosyal, eko-

nomik ne olursa olsun hiçbir şekilde sıkıntı

duymayıp bize gelsinler. Onlar ne kadar talep

ederlerse biz de o kadar verimli oluruz. Hal-

kımızın desteğiyle o zaman daha yaşanır bir

yer olur burası.
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Sultangazi İlçe Sağlık Grup Başkanı Dr. Ahmet Molla:

Sağlık hizmetlerinde kalite artıyor

Sultangazi İlçe Sağlık Grup Başkanı Dr. Ahmet

Molla, ilçedeki sağlık birimi çalışmaları ve genel

sağlık bilgileri konusunda dergimize önemli

açıklamalar yaptı.

• Sayın Molla, Sultangazi yeni bir ilçe, ancak 500

bine yakın bir nüfusu barındırıyor. Öncelikle il-

çenin sağlık kurumları hakkında genel bir de-

ğerlendirme yapar mısınız?

Öncelikle bu şekilde halkımıza ulaşma fırsatı

verdiğiniz için size ve değerli ekibinize teşekkür

ederim. Sultangazi ilçemiz her ne kadar yeni ku-

rulan bir ilçe olsa da, yaklaşık 500 bin nüfusu ile

orta ölçekli bir ilimiz büyüklüğünde. İlçemizde

kamuya ait olarak, 1 devlet hastanemiz, 13 sağlık

ocağımız ve 1 ana çocuk sağlığı ile aile planla-

ması merkezimiz bulunmakta. Ayrıca özel sek-

töre ait olarak da; 3 hastane, 7 tıp merkezi, 2

diyaliz merkezi, 2 ağız ve diş sağlığı merkezi ve 2

adet de poliklinik ilçemizde hizmet vermektedir. 

• İlçede sağlık kurumu yeterlilik durumunu de-

ğerlendirir misiniz? Gerek hastane gerekse sağ-

lık ocağı ihtiyacınız hakkında bilgi verir misiniz?

Sağlık ocaklarımızın sayısı yeterli değildir. Sağ-

lık Grup Başkanlığı olarak Bakanlığımızın sağlık

dönüşüm projesi kapsamında aile hekimliği uy-

gulamasına geçişin alt yapısını hazırlamak üzere

20-25 bin kişiye bir sağlık ocağı olacak şekilde

hazırlamış olduğumuz projelerimizi hızla uygu-

lamaya koymuş bulunmaktayız. Yayla Mahalle-

mizdeki fiziki şartları yetersiz olan sağlık ocağını

Asef Çoban Sağlık Ocağı olarak 25 Mayıs

2009’da 380 m2’lik yeni binasında hizmete açtık.

İlçemizin nüfus anlamında kalabalık mahalle-

rinden olan İsmetpaşa Mahallesinde 500 m2’yi

bulan bir alanda kiraladığımız ve mahalle muh-

tarı öncülüğünde mahalle halkının ve işadam-

larının katkılarıyla bina içi düzenlerini yaptığımız

ikinci bir sağlık ocağını Prof. Dr. Kamile Şevki

Mutlu hocamızın ismini vererek 19 Ağustos 2009

tarihinde halkımızın hizmetine sunduk. Halen

Esentepe Mahallesinde, binaları İl Sağlık Mü-

dürlüğümüzce kiralanan ve bina içi düzenleme-

leri mahalle muhtarlığı öncülüğünde mahalle

sakinleri ve işadamlarınca yaptırılan, iki sağlık

ocağımızı da kısa sürede hizmete açacağız. Bir

Sultangazi’de 
sağlık kurumu 

ve sağlık çalışanları 
sayısının sürekli 
arttığını belirten 

Dr. Ahmet Molla, 
“Sağlık ocakları 

artık daha donanımlı. 
Dolayısıyla 

vatandaşlarımız basit 
rahatsızlıkların 

tedavisini 
buralarda 

yaptırabilirler” diyor.



yandan yeni sağlık ocağı açma projelerimiz

devam ederken diğer taraftan da fiziki şartları

hizmet vermede yetersiz kalan Cebeci ve Farabi

Sağlık Ocakları ile ilgili yeni projelerimizin de bir

an önce bitirilerek buradaki halkımızın da daha

iyi şartlarda hizmet alabilmesini sağlamak için

ekibimiz aralıksız olarak çalışmalarına devam

etmektedir. Bu çalışmalarda bizlere her türlü

desteği veren Belediye Başkanımız Sayın Cahit

Altunay ve ekibine teşekkür ederiz.  

•  İlçede sağlık personeli ihtiyacı var mı, hekim

başına düşen hasta sayısı Türkiye ortalamasına

göre nasıl?

İlçemiz Türkiye'mizin nüfus açısından en büyük

ilçelerinden biri olmasının yanı sıra nüfus yapısı

olarak da genç bir nüfusa sahibiz. İlçemizde bu

yıl doğması beklenen bebek sayısı 10200 civa-

rında. Bu rakam sağlık ocaklarının en önde gelen

görevleri arasında olan bebek ve çocuklarımızın

aşılarının yapılması, büyüme ve gelişmelerinin

takip edilmesi, gebe ve lohusalarımızın takibi gibi

koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesine üze-

rimize düşen görevin büyüklüğünü anlatmaya

yetecektir. Buna birde sağlık ocaklarımızda ver-

miş olduğumuz tedavi edici hizmetler eklenince

zannedersem size bir bakış açısı vermiş olurum.

İlçemiz kurulduğunda sağlık ocaklarında 19 dok-

tor ve 45 ebe – hemşire görev yapmaktaydı.

Bugün doktor sayımız 33’e ebe-hemşire sayımız

da 50’ye yükselmiştir. Bakanlığımız tarafından

ilçemize 12 hekim kadrosu daha açmıştır. Bu yeni

atamalarla sunmuş olduğumuz hizmet kalitesi

de giderek yükselecektir.   

• Halk tedavi hizmetlerinde kurumlara kademeli

olarak müracaat ediyor mu? Bu konuda neler

yapılmalı?

Ülkemizin sağlık sorunlarının çözümünde sevk

zincirine uyulması mutlaka gerekli. Basit bir

soğuk algınlığı olan bir hasta 3. basamak kabul

edilen Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin po-

likliniklerine başvurmakta, bu yüzden hastane-

lerde gereksiz yığılmalar olmakta. Oysaki bu tip

hastaların 1. basamak sağlık kurumlarında yani

sağlık ocaklarında kolaylıkla muayeneleri olabi-

lir ve tedavileri yapılabilir. Son yıllarda Sağlık

Ocaklarında belirlenen kalite kriterleri netice-

sinde yapılan çalışmalarla bu kurumlarımız artık

özel sektörle yarışır hale gelmişlerdir. Doktorla-

rımız aldıkları hizmetiçi eğitimlerle bilgilerini sü-

rekli güncellemekte, İl Sağlık Müdürlüğümüzün

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile yaptığı

iş birliği sonucu da her türlü biokimyasal ve mik-

robiyolojik tahliller sağlık ocaklarımızda uygu-

lanmaktadır. Sağlık Müdürlüğümüzün desteği

ile her sağlık ocağımız EKG cihazı, el doppleri gibi

modern tıbbi aletlerle donatılmıştır. Yani artık

Sağlık Ocaklarımız eskiden olduğu şeklinden çok

daha modern hem koruyucu hem de tedavi edici

kurumlar haline gelmişlerdir. 2010 yılında İstan-

bul'da geçilmesi planlanan Aile Hekimliği sis-

temi ile her vatandaşımızın sağlığından sorumlu

bir Aile Hekimi olacak ve böylece çok basit ra-

hatsızlıklar da bile hastanelerin yolunu tutmak-

tan vatandaşlarımız vazgeçeceklerdir.

• Sık görülen mevsim hastalıkları hakkında neler

söylemek istersiniz?

İçinde bulunduğumuz kış aylarında alt ve üst so-

lunum yollarında oluşan birçok hastalık sağlığı-

mızı tehdit etmektedir. Günün büyük bir

bölümünü kapalı ve kalabalık ortamlarda geçir-

diğimiz için nezle, grip, farenjit, bronşit, zatürre

gibi hastalıklara daha sık yakalanıyoruz. Bunlar-

dan Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları mevsime

bağlı hastalıklar olarak nitelendirilebilir.

Özellikle mevsim geçişlerinde gün içindeki ısı

farklarının fazla olduğu ilkbahar ve sonbaharda

bu hastalıklar daha çok görülür. Bu hastalıklar-

dan nezle ile grip halk arasında birbirine karıştı-

rılmakta; daha sık görülen ve daha hafif

seyreden nezle, grip olarak değerlendirilebil-

mektedir. Oysa bunlar farklı hastalıklardır.

• Hastalıklardan korunma konusunda beslenme

ile ilgili ne gibi önerileriniz var?

Vücudun büyüme ve gelişmesi, verimli çalış-

ması, dış etkenlere ve hastalıklara karşı diren-

çli olabilmesi için sağlığın temelini oluşturan

yeterli ve dengeli beslenme önemlidir. Vü-

cudun büyümesi, doku-

ların yenilenmesi

ve çalışması için gerekli olan besin öğelerinin her

birinin yeterli miktarlarda alınması ve vücutta

uygun şekilde kullanılması “yeterli ve dengeli

beslenme”dir. Besin öğeleri vücudun gereksin-

meleri düzeyinde alınamazsa, yeterli enerji oluş-

madığı ve vücut dokuları yapılamadığından

“yetersiz beslenme” durumu oluşur. Birey yete-

rince yemesine karşın, uygun seçim yapamadığı

ya da yanlış pişirme yöntemi uyguladığı zaman

bu besin öğelerinin bazılarını alamayabilir. Bu

durumda, o besin öğesinin vücut çalışmasındaki

işlevi yerine getirilemediğinden yine sağlık bo-

zukluğu oluşur. Bu durum da “dengesiz beslen-

medir”.Yeterli ve dengeli beslenmek için değişik

yaş, cinsiyet ve özel durumlardaki bireylerin

enerji ve besin öğeleri gereksinmeleri farklıdır.

Besinlerimiz, içerdikleri besin öğelerinin türleri

ve miktarları yönünden farklıdır. Bazı besinler

proteinden, bazıları karbonhidrattan zengindir.

Bu nedenle, besinlerimizi, besleyici değerleri yö-

nünden 4 grup altında toplayabiliriz. Bu grup

içinde yer alan besinler, birbirinin yerini tutar.

Günlük beslenmemizde her gruptan besin bulu-

nur ve bunların miktarları gereksinmemize

uygun olursa, yeterli ve dengeli besleniriz.
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Sağlıklı yaşam için sağlıklı beslenme
Günümüzde birçok alanda olduğu gibi bes-

lenme ve diyet alanında da hızlı bir değişim

ve hareketlilik yaşanmaktadır. Medya ara-

cılığı ile hemen her gün tek bir besin, yağ-

ları erittiği, cinsel gücü artırdığı ya da

kolesterolü düşürdüğü gibi iddialar ile mu-

cizevî ve önemli bir buluş gibi tüketicilerin

dikkatine sunulmaktadır. Yine bir zayıflama

diyeti sağlıklı veya sağlıksız, ama çarpıcı bir

şekilde televizyon ekranlarında, gazete ve

mecmua sütunlarında yerini almaktadır

“Can boğazdan gelir” atasözü canlılığın

ancak beslenmeyle olabileceğini işaret

ederken, gözlemler ve araştırmalar, artık

canın boğazdan gittiğini de göstermektedir.

“Tek bir yeme zevkim kaldı ondan da vazge-

çersem yaşamın anlamı ne?” ya da “canın

çektiği şeyleri yemeden de yaşanır mı?” yak-

laşımı ile hareket edenler, beslenmede be-

lirli kurallara uymanın anlamsız olduğunu

savunmaktadırlar. Beslenme ve hastalıklar

arasındaki ilişkileri inceleyen uzmanlar ise

beslenme alışkanlıklarının bir kez daha göz-

den geçirilmesinin yararlı olacağının altını

çizmektedirler.

Nitekim günümüzde besinler ve sağlık ara-

sındaki ilişki incelendiğinde, çok tuz tüketi-

minin yüksek tansiyona, çok doymuş yağ

(tereyağı, margarin) ve kolesterol tüketimi-

nin kalp-damar hastalıklarına, çok yağ tü-

ketiminin kansere, az kalsiyum tüketiminin

kemik hastalıklarına, az tahıl, sebze ve

meyve tüketiminin yine kalp-damar hasta-

lıkları ve kansere neden olduğu iyi bilin-

mektedir. 

Benzer şekilde, yetersiz ve dengesiz besle-

nen kişilerde ya da toplumlarda büyüme-

gelişme geriliği, kansızlık, kemik

bozuklukları, enfeksiyon hastalıkları, yor-

gunluk, halsizlik gibi sorunların sık görül-

düğü ve bütün bunların sonucunda iş veri-

minin düştüğü bildirilmektedir.

İşte tüm bu nedenlerle son yıllarda insan-

lar, sağlıkları ile daha çok ilgilenmeye, sağ-

lıklarını korumak için yollar aramaya ve

İLAÇ kullanmaktansa, doğru beslenerek

sağlıklarını korumayı hedeflemektedirler.

Tıbbın babası olarak kabul edilen Hipokrat

da 2500 yıl önce  “Besinler ilacınız, ilacınız

besininiz olsun” sözleriyle bu hedefe temel

oluşturmuştur.

Beslenmenin büyüme ve gelişmenin sağ-

lanmasında, hastalıklardan korunmada, ba-

ğışıklık sisteminin düzenlenmesinde,

yaşlanma sürecinin yavaşlatılmasında, ruh-

sal durumda, fiziksel ve zihinsel işlevlerde

etkili olduğu bilinmektedir.  

Bu bilgilerin ışığı altında sağlıklı beslenme

nasıl yapılır?  Nasıl uygulanır?  Besin seçi-

minde nelere dikkat edilir?  Sağlıklı beslen-

menin kolay uygulanabilmesi için modeller

geliştirilmiştir.  Örneğin piramit modeli,

tabak modeli ya da yonca yaprağı modeli

gibi. Modellerin hemen hepsinde sağlığın

korunması hedef alınmakta ve buna göre

besin grupları yerleştirilmektedir (Şekil). 

Sağlıklı beslenebilmek için öneriler

• Günlük enerji diğer bir deyişle kalori alı-

mınıza özen gösterin.  Enerjinin fazla alın-

ması şişmanlığa, az alınması zayıflığa,

yetersiz beslenmeye neden olur. Bunun için

yediğiniz besinlerin miktarlarını ve hareke-

tinizi gözden geçirin.

• Düzenli yiyin. Günlük beslenmenizi orta-

lama 4–6 öğün olacak şekilde planlayın.

Üçün altındaki öğünler yetersiz beslenme-

nize, 6’nın üstündeki öğünler ise sık atıştır-

malar nedeniyle şişmanlamanıza yol

açabilir. 

Doç. Dr. Muazzez Garipağaoğlu
İstanbul Üniversitesi, 

Çocuk Sağlığı Enstitüsü / Beslenme Uzmanı 
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Beslenmenin 
büyüme ve gelişmenin

sağlanmasında, 
hastalıklardan 
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sisteminin 

düzenlenmesinde, 
yaşlanma sürecinin 

yavaşlatılmasında, ruhsal
durumda, fiziksel ve 

zihinsel işlevlerde etkili
olduğu bilinmektedir.

S A Ğ L I K  



• Günde 2–3 litre (10–15 su bardağı) sıvı tü-

ketmeye gayret edin.  Bunun için su, yeşil-

siyah çay, ıhlamur, kuşburnu, ada çayı,

karışık çay, sütlü neskafe, sıcak-soğuk limo-

nata, ayran, kefir, soda, boza, salep, çorba,

şalgam vb. içecekler tüketilebilir.

• Beslenmenizde çeşitliliğe özen gösterin.

Çünkü vücudun karbonhidratlar, proteinler,

yağlar, vitaminler, mineraller ve su olarak

gruplandırılan 50’ye yakın türde besin öğe-

sine gereksinimi vardır. Tek bir besin ile tüm

bu öğeleri sağlamak mümkün değildir. Ör-

neğin süt esas olarak kalsiyumdan, et de-

mirden, sebzeler ve meyveler lif ve

vitaminlerden, bulgur B1, B2 vitaminlerin-

den,  zengindir.

• Ekmek çeşidi olarak doğal (işlenmemiş,

beyazlatılmamış) undan yapılmış olanlarını

tercih edin. Çünkü doğal un ve ondan yapı-

lan ekmek, makarna, erişte gibi besinler pek

çok vitamin, mineral ve lifi doğal olmayan-

lara göre yüksek düzeylerde içerirler. Bu

özellikleri ile kalp-damar hastalıkları, şiş-

manlık, kabızlık ve kansere karşı koruyucu-

durlar. Bulgur da doğal bir tahıl ürünüdür.

Sık tüketilmelidir.

• Bol miktarda sebze ve meyve yiyin. Mey-

veler, özellikle de sebzeler düşük kalori içer-

diklerinden dolayı şişmanlıktan, zengin lif

içeriklerinden dolayı kabızlık ve kanser dâhil

birçok barsak hastalıklarından, pek çok çe-

şitteki aktif öğe içerdiklerinden dolayı da

yine bazı kanser türleri, kalp-damar hasta-

lıklarından koruyucudurlar.  Bu nedenle her

gün 2–3 orta boy meyve, 3–4 porsiyon piş-

miş ya da çiğ sebze tüketin. Özellikle yeşil,

sarı, turuncu ve kırmızı renkli olanlarını ter-

cih edin.  Örneğin koyu yeşil yapraklı sebze-

ler, havuç, kayısı, turunçgiller, böğürtlen,

ahududu, kızılcık, kırmızılâhana, kırmızıbi-

ber, kırmızı pancar, brokoli, domates, siyah

üzüm.

• Sebze ve meyvelerin mevsiminde üreti-

lenlerini tercih edin. Örneğin yazın doma-

tesi, karpuzu, kışın havucu, portakalı

tüketin. 

• Yağ tüketiminizi azaltın. Yemeklerinizde

katı yağ yerine zeytinyağı, fındık yağı, ayçi-

çek, mısırözü, kanola gibi sıvı yağları kul-

lanmaya çalışın. Yemeklerinizi pişirirken kı-

zartmalardan kaçının. Çünkü kızartma

sırasında yüksek ısıda sürekli yanan yağla-

rın kanser oluşturma riski yüksektir.

• Şeker ve şekerli besinleri çok sık tüketme-

yin. Şeker vücuda sadece kalori verir. Fazla

tüketildiğinde şişmanlığa ve diş çürümesine

neden olur.

• Tuz tüketiminizi gözden geçirin. Tuzun

fazla tüketilmesi ileri dönemde yüksek tan-

siyona yol açabilir. Bu nedenle tuzluğu ma-

sadan uzak tutun. Yemeklerin tadına

bakmadan tuz eklemeyin. Yemeklerin tadını

tuz yerine baharatlarla zenginleştirin.

• Mutfağınızda ev yapımı besinleri tercih

edin, hazır olanlarından (çorbalar, meyve

suları, köfteler, et-tavuk suyu tabletleri vb.)

uzak durun. Çünkü hazır besinlerin besleyici

değerleri düşüktür. Katkı maddeleri içerir-

ler. Tuz oranları yüksektir. 

Sonuç olarak, biraz abartılı olsa da doymak

için tahıl, sebze ve meyvelerin, tatmak için

hayvansal besinlerin tercih edildiği bir bes-

lenme alışkanlığı yaşam kalitesi açısından

vazgeçilmezdir. Sağlık üzerine olumsuz et-

kisi olmayan böyle bir beslenme alışkanlığı

toplum sağlığı açısından da önemlidir.
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Üç dönemdir görev
yaptığı mahalle halkı
ile çok iyi bir diyalog

kurduğunu ifade eden
Cebeci Mahallesi

Muhtarı Zeki Yıldız,
“Mahalle halkı şu anda

bütün kamu 
hizmetlerinden 

kolaylıkla 
yararlanıyor” dedi.

Cebeci Mahallesi Muhtarı Zeki Yıldız: 

Cebeci halkı ile bütünleştik

Sultangazi’nin en eski mahallelerinden birisi

olan Cebeci’de 3 dönemdir muhtarlık yapan

Zeki Yıldız, mahalle sakinleriyle bütünleşmiş

durumda. Hızla büyüyen ve 60 bine yaklaşan

nüfusuyla devasa bir mahalle olan Cebeci’ye

yaptığı hizmetlerin devam edeceğini belirten

Zeki Yıldız ile çalışmalarını ve hedeflerini ko-

nuştuk.

• Öncelikle bize kendinizden bahseder misi-

niz, kaç dönemdir muhtarsınız?

1956 Kastamonu Çatalzeytin doğumluyum.

30 yıldan beri İstanbul’dayım. 24 yıldır da Ce-

beci’de ikamet etmekteyim. Cebeci Mahalle-

sinde nalbur olarak esnaflık yaparken, 1999

yılında halkın isteği üzerine burada muhtar

oldum, 99 da  % 65 oy oranıyla muhtarlığı ka-

zandım. 2004 yılında aynı şekilde muhtarlığı

kazandım. Son seçimlerde yine % 65 civa-

rında oy alarak, 3. kez muhtar seçildim. 

• Muhtarlık çalışmalarınızda teknolojiden ne

kadar yararlanıyorsunuz?

Hizmetlerimizde teknolojiden istifade ediyo-

ruz. Özellikle internetten faydalanmaya ça-

lışıyoruz. 

• Çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz,

neler yaptınız?

Ben 1999 yılında ilk kez seçildiğimde mahalle-

mizde bir PTT dahi yoktu. Tüm halk faturala-

rını dışarıda ödüyordu. Şöyle bir hesap

yaptığımda bunun için yılda 2 trilyon liranın

üzerinde yol parası vermekteydi Cebeci halkı.

Resmi kurum ve kuruluşlara dilekçe vererek ve

iyi bir diyalogla bütün kurumların mahalle-

mize gelmesini sağladık. Cebeci’de şu anda ol-

mayan birim yok. O zaman Bayrampaşa PTT

Müdürü benden illallah etmişti ve “Hayatımda



2 tane sülük gibi adam gördüysem biri sensin”

demişti. Ancak bunun sonunda da PTT şubesini

bize gönderdi. Buranın iç dizaynını da kendi ce-

bimden karşıladım. İSKİ yine böyle; 4 defa di-

lekçe verdim, beşincide aldım. Şu an bu tür tüm

ihtiyaçlar Cebeci’de görülebiliyor. 

• Mahalleniz ve tarihi hakkında bilgi verir misi-

niz?

Mahallemiz ismini Cebeci köyünden almakta.

Cebeci köyü çok eski bir köy olduğu söyleniyor.

Zaten mağaralarıyla, kiliseleriyle eski bir yer-

leşim birimi olduğu biliniyor. Şu an 60 bin civa-

rında nüfusu var ve nüfus sıralamasında 1.

sırada göçmenler geliyor. İkinci sırada Karade-

niz ağırlıklı denebilir.

• Mahallenizin ne gibi sorunları var, yapılan ça-

lışmalar ve eksikleriniz hakkında bilgi verir mi-

siniz?

Eğitim konusunda fiziki yetersizliğimiz var de-

nebilir. Mesela meslek lisemiz yok. Diğer ma-

hallelere oranla bizim mahallemizde okul

sıkıntısı çok fazla yok. Bizde şimdi 30 kişilik sı-

nıflar da var 60 kişilik sınıflar da var.

Alt yapı hizmetlerimizin % 90’ı yapıldı, kanal-

larımız yenilendi. Kaldırımlarımızda biraz ek-

siklikler var, onların da elektrik kabloları yer

altına alındıktan sonra tamamlanacağını Sayın

Başkanımız söyledi. İnşallah bu sıkıntı önü-

müzdeki yıllarda bitecek.

Mahallemizin bir problemi de taş ocakları. Bu

bilinen bir konu. Taş ocakları Cebeci hudutla-

rından kalksın demiyoruz, ama en azından sağ-

lığa zarar vermeden çalışılabilecek önlemin

alınmasını istiyoruz. Bu konu neticelendirilirse

bence iyi bir hizmet yapılmış olur. 

• Sultangazi’nin ilçe olmasını değerlendirir mi-

siniz?

Elbette bizim için artı bir durum. Bir atasözü var

“ateşe yakın olan ısınır.” Biz de belediyeye yakın

olduğumuz için faydalanıyoruz. Kurulalı 6 ay

olmasına rağmen, belediye başkanımızın tec-

rübeli olması bizim için büyük avantaj. Sayın

Başkanımla daha önce de birlikte çalıştğım için

bir çok şeyi başaracağına inanıyorum. Bazı

parklara oyuncaklar, spor aletleri kuruldu, bun-

ların da çabukluğu konusunda kendilerine te-

şekkür ediyoruz.

• İleriye dönük hedef ve beklentileriniz neler?

İlçe olarak ileriye yönelik olumlu beklentileri-

miz var. Benim öteden beri düşüncem, safari

parkı,hayvanat bahçesinin bir an önce yapıl-

ması. Bu bir an önce yapıldığında bence en

büyük hizmet mahallemize ve İstanbul a ola-

cağı kanaatindeyim. Sayın Başkanımız, safari

ve hayvanat bahçesini yaptırdığında bizim için

en büyük hizmeti yapmış olacak.
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Şehidimizin adı 
bir caddeye verilebilir
Cebeci Mahallesi Muhtarı Zeki Yıldız, bir süre önce Hak-

kari’de şehit edilen polis memuru Engin Açıkgöz’ün ka-

yınbiraderi olduğunu ve daha önce Sultangazi’de görev

yaptığını söyledi. Şehadetin Allah’ın takdiri olduğunu

söyleyen Yıldız, “Engin, eşimin ellerinde büyüdü, polis

oldu. Burada görev yaptı ve bir süre önce Hakkari’ye

şark görevine gitti. Şehidin ailesini Sultangazi’ye yer-

leştirdik. Sağ olsun, Başkanımız da ilgilendi. Daha önce

görev yaptığı Cebeci’de bir caddeye isminin konulma-

sını istiyoruz. S caddesine şehidimizin ismi verilirse çok

memnun olacağız” dedi. 

Cebeci Mahallesi Muhtarı Zeki Yıldız, gün boyu mahalle halkının sorunlarına çözüm üretiyor.

Polis memuru Engin Açıkgöz, 
kardeşleri Sabri ve Sadi ile birlikte

bir süre önce hayatını kaybetti.



Mimar Sinan’ın İstanbul’a armağanlarıMimar Sinan’ın İstanbul’a armağanları

Cebeci ve Mağlova Cebeci ve Mağlova 
Su KemerleriSu Kemerleri
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Cebeci Su Kemeri



Tarihi eserleriyle ölümsüzleşen Mimar Sinan’ın İstanbul’u su
nakletmek maksadıyla yaptığı ve Sultangazi sınırları içinde
kalan iki su kemeri, bugün bile görevini ifade edebiliyor.
Bugün Alibey Barajı içerisinde kalan kemerlerden Mağlova
Kemeri, Muğlava, Muğluva, Moğolaga ve Muallâk Kemeri gibi
isimlerle de bilinmektedir. Mimar Sinan tarafından 1554-1562
yılları arasında Alibey Deresi vadisi üzerinde yapılmış olan
Mağlova Kemeri, bir yıl sonra meydana gelen selden zarar
görmüş ve yine Mimar Sinan tarafından tamir edilmiştir. 
Alibeyköy Barajı’nın göl suyu, 257 metre uzunluğundaki ke-
merin önemli bir kısmını kaplamaktadır. 36 metre yükseklik-
teki su kemeri, yüzlerce yıl boyunca İstanbul'a su taşımıştır.
Dünya su mimarisinin baş yapıtlarından biri olarak kabul edi-
len Mağlova Kemeri, iki kattan oluşmaktadır. Orta ayakları
payandalarla güçlendirilen kemerin alt katında 8 büyük, üst
katında 8 küçük gözü bulunmaktadır. Alt katında bulunan

gözlerden 4 tanesi diğerlerine nazaran daha büyük yapılmış
ve genişlikleri 18,4 metredir. Üst katındaki orta 4 gözün ge-
nişlikleri ise 13,4 metredir.

CEBECİ YA DA GÜZELCE
Güzelce veya Gözlüce olarak da bilinen diğer su kemeri de gü-
nümüzde, Alibey Barajı içerisinde kalmıştır. Mağlova Su Ke-
meri ile hemen hemen aynı yıllarda,1554-1564 yılları arasında
yine Mimar Sinan tarafından, İstanbul’a su temini amacıyla
yapılmıştır. 
Tarihi su kemeri bugün de İstanbul'a su taşımakta olup, bakım
ve onarımı İSKİ tarafından yapılmaktadır.
İstanbul’un kenarda kalmış önemli turizm noktalarından bi-
risi olan tarihi su kemerleri, son yıllarda daha fazla ziyaretçi
ağırlamaya başlamıştır.
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Mağlova Su Kemeri



34 G E Z İ - İ N C E L E M E

İstanbul Büyükşehir
Belediyesi 

tarafından yaptırılan
ve dünyada bir benzeri

daha bulunmayan 
Panorama 1453 

Tarih Müzesi’nde,
mega kentin 

Osmanlı ordusu 
tarafından 

fethini adeta canlı bir
şekilde izliyorsunuz

İstanbul’un çağ açıp çağ kapatan fetih sah-

nesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür

AŞ tarafından yaptırılan Panorama 1453

Tarih Müzesi’nde 3 boyutlu olarak canlan-

dırılıyor. Topkapı surlarının hemen dışında

yer alan ve şubat ayı başında açılan mü-

zede, savaş ortamının ortasında kalan ziya-

retçiler fetih anını adeta canlı olarak

yaşıyor. Müze girişinden itibaren fethin an-

latıldığı resim ve yazıların yer aldığı pano-

lar eşliğinde iki kat aşağıya iniyorsunuz.

Panoramik müzenin maketinin de yer aldığı

bu alandan, loş ışıklı minarevi merdivenle,

müzenin ortasında yer alan 11 metrelik iz-

leme platformuna çıkıyorsunuz. Burada sizi

38 metre çapındaki dev kubbeli çadırda 3

boyutlu olarak resmedilmiş fetih sahnesi,

mehter marşı ve top sesleri karşılıyor. Bir

anda kendinizi savaşın ortasında buluyor-

sunuz; at kişnemeleri arasında kah padişa-

hın yanında, kah suya uzanan yaralı askerin

yanındasınız.

HİÇ BİR DETAY UNUTULMAMIŞ

Binlerce askerin uzun uğraşlar sonucu üç bo-

yutlu olarak canlandırıldığı fetih sahnesinde

savaşın hiçbir detayı unutulmamış. Okulların

toplu olarak gezdiği müze, açılışından itibaren

7’den 70’e yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor.

Surlara tırmanan yeniçerilerden ok atanlara,

top güllelerinden ilkyardım çalışmalarına,

otağındaki padişaha kadar her ayrıntının yer

verildiği savaş ortamını, ziyaretçiler, platfor-

mun ortasına kurulan alandan 360 derece dö-

nerek yaklaşık 15 metrelik mesafeden

izliyorlar. İzleme platformunun önündeki

alanda ise savaş malzemelerinin teşhir edil-

diği ikinci bir müze oluşturulmuş. Dolayısıyla,

bu detayı görebilmek için, platformu ikinci

defa dolaşma ihtiyacı duyuyorsunuz. 

Panaroma 1453 Tarih Müzesi’nde resmedilen fetih anı, saniye saniye yaşanıyor.

Bu müzede fethi “yeniden” yaşıyorsunuz:

Panorama 1453 Tarih Müzesi
Bu müzede fethi “yeniden” yaşıyorsunuz:

Panorama 1453 Tarih Müzesi



DÜNYADA BİR İLK

Dünyadaki birçok örneğinden ‘tam panora-

mik’ olması dolayısıyla ayrılan ve bu sebeple

dünyada ilk ve tek olan Panorama 1453 Tarih

Müzesi’nde 10 bin civarında Osmanlı ve Bizans

askeri resmedilmiş. 3000 metrekarelik resim

alanın kubbeli olarak inşa edilen gökyüzü gö-

rüntüsü, size surların önünde top güllelerinin

altında bir muharebenin ortasında kaldığınız

hissini veriyor. Surların karşısında yer alan on-

larca metre yüksekliğindeki ağaçların da res-

medildiği savaş sahnesi, genç yaşlı bütün

ziyaretçileri zaman yolculuğuna taşıyor ve

asırlarca önce gerçekleşen fetih anına götü-

rüyor.

Ziyaretçi sayısı ülkemizin en çok ziyaret edi-

len müzeleri olan Ayasofya ve Topkapı Sarayı

müzelerine yaklaşan Panorama 1453 Tarih

Müzesi’nin bir çok ziyaretçi tarafından tekrar

tekrar gezildiği kaydediliyor.
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Panorama 1453 Tarih Müzesi’ni gezen ziyaretçiler, 3 boyutlu resimlerle kendilerini bir anda muharebenin ortasında buluyor.
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Yunus Emre ve Mevlana
Sultangazi’de anıldı

Türk tasavvufunun önemli isimlerinden

Yunus Emre, Sultangazi Belediyesi tarafın-

dan düzenlenen bir programla anıldı.

Gazişehirparkı içerisinde bulunan Sultangazi

Belediyesi Nikah Salonu’nda yapılan prog-

rama Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Al-

tunay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir,

Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi parti

temsilcileri, muhtarlar, öğretmenler ve öğ-

renciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ney dinletisi ile başlayan programda bir ko-

nuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı

Cahit Altunay, Moğol istilalarının dünyayı

kasıp kavurduğu bir dönemde barış, aşk ve

sevgi şiirleriyle çağlara ışık tutan Yunus Em-

re’nin hepimize güzel mesajlar verdiğini söy-

ledi. 

ASIRLARIN ÖTESİNDEN GELEN 
SEVGİ MESAJI
Belediyenin “Sevgi ve hoşgörü insanı Yunus

Emre’yi anma programı” düzenleyerek bu

mirasa sahip çıktığını ifade eden Sultangazi

Belediye Başkanı Cahit Altunay sözlerini

şöyle sürdürdü:  “O duru Türkçesiyle asırlar

öncesinden bize sevgi dolu, aşk dolu o kadar

dizeler gönderdi ki, mutlaka her insanın ha-

fızasında ondan bazı kırıntılar vardır. O’nun

bütün dünyayı içinde erittiği sevgi potası, bı-

rakın Anadolu’yu cihanın tamamını sardı.”

Yunus Emre’nin yüzyılların ötesinden süzü-

lüp gelen deyişlerinden örnekler de veren

Başkan Altunay, Derviş Yunus’un, dünyanın,

mal, mülk ve makamın geçici olduğunu ifade

ettiği;

“Mal sahibi, mülk sahibi,

Hani bunun ilk sahibi?

Mal da yalan mülk de yalan,

Var biraz da sen oyalan” mısralarını tekrar-

layarak, esas önemli olanın kalıcı izler bırak-

mak olduğunu kaydetti.

Başkan Altunay, “Türk ve dünya edebiyatının

önemli bir mihenk taşı olan Yunus Emre bir

çağlayandır ve asırlardır gönülleri ferahla-

tarak akan mısralarıyla, bugün çok ihtiyaç

duyduğumuz “sevgi ve hoşgörüyü” bizlere

öğütlüyor” diye konuştu.

BARIŞ VE HUZURUN YOLU

Programda kısa bir konuşma yapan Sultan-

gazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir de

Yunus Emre’nin, dostluk, sevgi ve çalışma

dolu mesajlarıyla günümüz insanına önemli

mesajlar verdiğini söyledi. Demir, bu mesaj-

ların iyi okunabilmesi halinde insanlığın barış

ve huzur yolunda önemli kazanımlar elde

edeceğini kaydetti.

Programda daha sonra Yunus Emre’nin ha-

yatının anlatıldığı film gösterildi. Gecenin

son kısmında ise Hüseyin Süer ve ekibi, Yunus

Emre’nin deyişlerinden örnekler sundu.

Sema gösterisi isliğinde sunulan tasavvuf

musikisi dinletisi, programa katılanlardan

büyük alkış aldı.

Sevgi ve hoşgörü insanı Yunus Emre ile Hz. Mevlana, 
Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen iki ayrı programla anıldı.
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Türk tasavvufunun önemli isimlerinden Hz.

Mevlana için de 736. vuslat yıl dönümü vesile-

siyle bir anma programı düzenledi.

Sultangazi Belediyesi Nikah Salonu’nda dü-

zenlenen ve konuşmacı olarak araştırmacı-

yazar Ahmet Metin Şahin’in yer aldığı

programa Sultangazi Belediye Başkanı Cahit

Altunay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir,

Belediye Başkan Yardımcıları, siyasi parti tem-

silcileri, muhtarlar, öğretmenler ve öğrenciler

ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hz. Mevlana’nın hayatının anlatıldığı film gös-

teriminin ardından kürsüye gelen Başkan Altu-

nay, “Hz. Mevlana, 13. yüzyılda yaşamış ve

Konya’daki dergahında insanlığı aydınlatan bir

ışık olmuştur. Horasan’dan gelip Selçuklular’ın

başşehri Konya’ya yerleşen ve Anadolu'da

sevgi, kardeşlik, hoşgörü gibi kavramları ön

planda tutan Hz. Mevlana, hayatını ‘hamdım,

piştim, yandım’ diye özetliyor” dedi.

Başkan Altunay şöyle devam etti: “O, hep hal-

kın içinde olmuş, hayatı Yaradan’a gidilen

yolda bir olgunlaşma süreci olarak görmüş,

Allah’a kavuşmayı ise sevgiliye kavuşma an-

lamına gelen ‘vuslat’la ifade etmiştir. Eserle-

rinde hep ‘Allah aşkı’nı işleyen sevgi çağlayanı

Hz. Mevlana, vefat gününe; düğün günü veya

gelin gecesi manasına gelen ‘Şeb-i Arûs’ de-

miştir.

Hz. Mevlana’nın kudretli sesi, insan ruhuna işle-

yen sevgi öğretisi sayesinde bu coğrafyada yüz-

yıllardır evrensel değerlerin adresi olmuştur. Bu

ilim deryası hoşgörü sınırlarını son derece geniş

tutmuş ve “Bizim dergâhımız ümitsizlik dergâhı

değil, bin kere tövbeni bozsan da yine gel” diye-

rek, hep davetkar olmuştur.”

Biz de Sultangazi Belediyesi olarak bu büyük

insanın yeni kuşaklara anlatılabilmesine katkı

sağlayabilmek için böyle bir etkinlik düzenle-

dik” diye konuştu.

Daha sonra kürsüye gelen Ahmet Metin Şahin,

Mevlana’nın hayatından ilginç kesitler anlattı.

Mesnevi’yi ilk günümüz Türkçesine çeviren

araştırmacı yazar olan Şahin, “Hz. Mevlana

Konya’ya gelmiş, medreselerde öğretmenlik

yapmış, bugünkü tabirle Profesör olarak çalış-

mıştır. Kendisinin en az 500 öğrencisi olmuş-

tur” dedi.

Mesnevi’yi nasıl günümüz Türkçe’sine çevirdi-

ğini de anlatan Şahin Mesnevi’den örnekler

verdi ve bölümler okudu. Şahin, “Mesnevi bir

deryadır. O’na Firavun’un gözüyle bakarsan kan

gölü, Hz. Musa’nın gözüyle bakarsan ilim der-

yasıdır” diye konuştu.

M E S N E V İ  B İ R  D E R YA D I R

Araştırmacı yazar Ahmet Metin ŞahinSultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay

Mevlana’yı anma toplantısına Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ile birlikte belediye meclis üyeleri İmdat Kamacı, Hayrettin Gürses, 

Zekeriya Hayırlıoğlu, Osman Cengiz, AK Parti İlçe Başkanı Murat Atım ve Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Sabahat Akkiraz, müziğin  yaşamın her alanında olduğunu söylüyor;

‘Ben Anadolu’nun 
sesiyim’

İnsanların hayal edemediği ülke ve
salonlarda dinletiler yaptığını 
söyleyen Sabahat Akkiraz, 
“Milyonlarca insana konser 
verirken hiç kimseyi ayırmadım.
Hep Anadolu’nun sesini taşıdım. 
O yüzden herkes bu müziği çok
sevdi” diyor.
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İlk plağını daha 13 yaşında çıkaran Türk Halk

Müziği’nin sevilen sesi Sabahat Akkiraz, her

zaman istediği türkü ve deyişleri seslendir-

diğini söylüyor. Akkiraz, çalışmalarını dergi-

mize anlattı.

- Sabahat Hanım, öncelikle sizi, kendi ağzı-

nızdan dinlemek istiyoruz. Kısaca kendinizi

anlatabilir misiniz?

Mersin’de doğan, ilkokulu Ankara’da liseyi Al-

manya’da okuyan, 13 yaşında ilk plağını,

1983’te ilk albümünü yapan bir Türkü insa-

nıyım. Derlemeler yapar, alan araştırmala-

rına koştururum; konserler ve uluslar arası

projeler yaparım. Dizi müziklerinin yanında

başka birçok müzisyenle sahne paylaşırım.

Kısacası Türkü alır, satar ve nefsimi yenmeye

çalışırım.

- Müzikle nasıl tanıştınız? Bu konudaki eği-

tim çalışmalarınız hakkında bilgi verir misi-

niz?

Her Alevi-Bektaşi aile gibi benim ailemde de

müzik bir var olma nedenidir. Doğduğunuz

andan itibaren duvarda ‘Saz’ı görürsünüz.

Cem ve muhabbetlerde müziği ibadet için en

önemli araç olarak algılarsınız. Dedelerin ve

zakirlerin ağzından kutsal metinleri müzikle

öğrenir ve inancın şifrelerini çözersiniz. Us-

talarımla tanıştığımda daha çocuk yaştay-

dım. Davut Sulari, Mahzuni Şerif, Daimi baba,

Muhlis Akarsu ve Feyzullah Çınar’dan ‘Deyiş’

söylemenin inceliklerini, sesimi nasıl kul-

lanmam gerektiğini, metinleri nasıl oku-

mam gerektiğini öğrendim. Mustafa

Özgül’den ‘Nota’ ve ‘Tavır’ dersleri aldım. Arif

Sağ ve Musa Eroğlu’ndan ise incelikleri öğ-

rendim. Hep bir şeyler öğrendim ve öğreni-

yorum. Hayat  biriktirmek değil midir zaten?

- Sosyal hayatımızda türkülerin yeri hak-

kında neler söylemek istersiniz?

Yaşamın tüm anlarında müzik vardır. Do-

ğumdan ölüme, düğünden cenazeye, sün-

netten eğlenceye kadar. Hatta

ibadetlerimizde bile müzik baş aktördür.

Toplumsal mayamızı oluşturan en önemli

değerlerden birisi de müziktir kuşkusuz. Bu

kadar baskıya, yoksulluğa, acıya, eşitsizliğe

dayanma gücümüzün en büyüğünü de

müzik sağlar. Toplumsal histeri geçirmiyor-

sak bizim ruhumuzu rahatlatan müzikten

başka nedir ki?

- Bu güne kadar çıkardığınız albümler ve

konserleriniz hakkında özetle neler söyle-

mek istersiniz?

Hep istediğim türkü ve deyişleri seslendir-

dim. Yasaklar da oldu, konser izinlerinin ip-

talleri de. Ama ben hep bildiğim işi, bildiğim

gibi yaptım. Halkın müziğini halk için ya-

pınca sizi hiçbir güç engelleyemez. Biz gü-

cümüzü de halktan alırız. Yoksulsak bu halk

da yoksuldur. Sıkıntılarımız varsa onların da

vardır. Ama aslolan işini iyi ve bildiğin gibi

Sabahat Akkiraz kimdir?

1955’te Sivas Kangal’da doğan 

Türk Halk Müziği'nin başarılı 

yorumcusu Sabahat Akkiraz, 

13 yaşında Arif Sağ ve 

Orhan Gencebay’ın sazları eşliğinde

ilk 45’lik plağını Mahmut Erdal

ile çıkardı.

Aynı yıl ailesiyle birlikte Almanya’ya

yerleşen ve müzik çalışmalarını ara

vermeden sürdüren Akkiraz, 

1985 yılında İstanbul'a döndü. 

Akkiraz, aynı yıl 

Arif Sağ ile çalışmaya başladı ve ikili

beraber birçok albüme imza attı.

Sanatçı, albümlerinde çoğunlukla

kendi derlediği türküleri, 

deyişleri ve uzun havaları 

seslendirdi.
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Albümleri
1. Şafak Söktü,

2. İnsana Muhabbet Duyalı,

3. Bir Gerçeğe Bel Bağladım,

4. Boş Yere Kavgayı Zahmet Biliriz,

5. Fazilet,

6. Bendeki Yaralar,

7. Yalan Dünya,

8. Dostların Anısına/Yine mi Figan Var,

9. Dağlar Kardeşimi Geri Ver,

10. Yiğit İnsanların Türküleri,

11. Türkülerle Gide Gide,

12. Yüreğimin Sesi Sabrın Türküleri,

13. Deli Derviş,

14. Lamekan,

15. Konserler,

16. Kaygusuz,

17. Seyran,

18. Külliyat/Sabahat Akkiraz Featuring

Orient Expressions,

19. Türkü Hayattır,

20. Birlikte Türküler Söylüyoruz

Sabahat Akkiraz & Mustafa Özarslan.
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yapmaktır. Çok albüm yaptım. Çok konser ve proje yaptım. İnsan-

ların hayal edemediği ülke ve salonlarda dinletiler yaptım. Dağ baş-

larından düğün salonlarına, Concert Haller’den Flarmoni

salonlarına, meydanlardan stadyumlara her yer bize dinleyici ile

buluşulacak alan oldu. Milyonlarca insana konser verirken hiç kim-

seyi ayırmadım. Hep Anadolu’nun sesini taşıdım. O yüzden herkes

bu müziği çok sevdi. Çünkü içinde sevgi vardı, samimiyet vardı.

İçinde Anadolu insanının tüm duyguları vardı.

- Şu anda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

Yavuz Bingöl ile bir TV programı yapacağız, ona hazırlanıyoruz. Sey-

ran adlı bir yeni tiyetral müzikal çalışmam var. O çok zamanımı alıyor.

- Sanat ve sanatçı kavramını, günümüzün sanat dünyasını da göz

önüne alarak kısaca değerlendirir misiniz?

Yeni PopArt dönemi yeni bir sanat ve sanatçı kavramı yaratıyor.

Halktan daha kopuk, plaza sanatı ve sanatçısı. Hayatı sadece bü-

yükşehirlerin merkezleriyle algılayan, dert ve problemlerden ha-

bersiz. Kalabalıklar içinde yalnızlaşmış duyguların öne çıktığı bir

sürü düşük kaliteli ve hayattan kopuk ürün. Bu topluma ne kazan-

dıracaktır? Bence hiç bir şey. Sadece kendi nefsi ve cebine dönük

günlük tüketilip çöpe atılabilecek ürünler. Dün bunlardan

çok sayıda vardı, bugün yoklar. Bugün olan da

yarın olmayacak. Bu bir medya ve entelektüel

tercihi. Peki sormak gerek; halk ve dertleri

nerede, siz nerede yaşıyorsunuz?

- Sanat dünyasının sorunları hakkında neler

söylemek istersiniz?

Sanat dünyasının bugünkü en önemli sorunu

korsan ürün sorunudur. Bu sorun çözülmezse

teknoloji ve illegalite karşısında sanat yok

olacaktır. Bununla kişisel olarak baş etmek

de mümkün değildir. Çünkü karşınızdaki o

kadar güçlü ve sınırsız ki uğraşamıyorsunuz.

Ürünleri ortaya çıkarmak, genç arkadaşla-

rın kazanılması ve en önemlisi kültürün ak-

tarılması yakında imkansız hale gelecek

ve olanla yetinmek zorunda kalan bir

ülke konumuna düşeceğiz. Bu da

bizim rekabet gücümüzü kıracak

ve sanat yerine artık sanatçılar

yeni alanlara yönelmek zo-

runda kalacaktır. Kay-

beden halk ve onun

kültürü olacaktır.

Köy Yemekleri Kitabı
Sanat çalışmalarınızın dışında hobi-

niz var mı?

Babaannemden öğrendiğim Sivas

köy yemekleri konusunda bir yemek

kitabı hazırlıyorum. Bunu çok da

önemsiyorum. Yemeklerde Türkü-

ler gibi derlenmezse kayboluyor

çünkü. Hayatla beraber damak tadı

da değişiyor. Köy yaşamının yok olmaya

yüz tutmasıyla da köy yemekleri ya-

bancı tatlar olmaya başladı. Bunu unut-

madan yazı altına almak gelecek için de

önemli.



Sultangazi Belediyesi’nin, kuruluşunun ardından kısa sürede halkın

hizmetine sunduğu nikah salonu, İstanbul’un en seçkin nikah

salonlarından birisi oldu.

İlçenin kuruluşundan sonra tahsis edilen nikah salonunun

Gaziosmanpaşa’nın Barbaros Hayrettin Paşa Mahal-

lesi’nde bulunması dolayısıyla ilçe içinde yer arayışı baş-

ladı. Bu çerçevede Sultangazi Belediye Başkanı Cahit

Altunay’ın girişimleriyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi

tarafından Gazi Şehir Parkı içerisinde Engelliler Merkezi’ne

tahsis edilmek üzere yapılan, ancak atıl durumda bulunan bina

Sultangazi Belediyesi’nin kullanımına verildi.

Sultangazi Belediyesi İşletme ve İştirakler müdürlüğü tarafından binanın eksik-

likleri hızla belirlenendi ve ihale yoluyla halka kaliteli hizmet verecek salon

yapımına başlandı. Tamamen boş bir şekilde bulunan bina rekor sa-

yılabilecek bir sürede koltukları, sahnesi, ses, ısıtma ve soğutma

sistemleriyle tamamlanarak hizmete açıldı. Gelin odasından

memur odasına, yön tabelalarından çevre düzenlemesine

kadar hızla tamamlanan 221 koltuk kapasiteli nikah salo-

nunda ayda ortalama 300 çift dünya evine giriyor. 

ULAŞIM ÇOK KOLAY

Gazi Şehir Parkı içerisindeki Sultangazi Belediyesi Nikah

Salonu, ilçe halkının ulaşması için merkezi bir konumda

bulunuyor ve otopark sorunu yok. Geniş bir parkın içerisinde

bulunan ve süs havuzundan gezi alanlarına kadar çok sayıda

imkana sahip olan nikah salonu, kısa sürede İstanbul’un en dik-

kat çekici nikah salonlarından birisi oldu.

41S U L T A N G A Z İ ’ D E N

Sıcak yuvaların yeni kuruluş adresi:

Sultangazi Belediyesi Nikah Salonu
Sultangazi 
Belediyesi’nin 
çok hızlı bir şekilde
hizmete soktuğu 
nikah salonunda 
ayda ortalama 
300 çift dünya 
evine giriyor…

İşletme ve İştirakler Müdürü Bülent Tezel (sağda), 
nikah salonunun çok kısa sürede 

hizmete açıldığını söyledi.
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İstanbul’da yaşayan 
9 bin civarındaki 

köylülerini dernek 
çatısı altında 

topladıklarını söyleyen
Zara Ekinli Derneği

Başkanı Eyüp Bayrak, 
“Düzenlenen sosyal ve

sportif faaliyetlerle
hemşerilerimizi bir

arada tutuyoruz”
diyor.

Sultangazi Zara Ekinli Derneği Başkanı Eyüp Bayrak:

Hemşehrilerimizin 
birliğini sağlıyoruz

İstanbul’da, Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Ekinli

köyü nüfusuna kayıtlı yaklaşık 9 bin kişi yaşı-

yor. Bunlardan 5 bin civarındaki yoğunluk ise

Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde

ikamet ediyor. Örnek uygulamalarla hem-

şehrilerini birleştiren Sultangazi Zara Ekinli

Derneği Başkanı Eyüp Bayrak, çalışmalarını

anlattı.

* Sayın Bayrak, öncelikle derneğiniz hak-

kında bilgi verir misiniz? Kuruluş amacınız

nedir?

1950’li yıllarda büyüklerimizin kurduğu der-

neğimiz, köyümüzden büyük şehirlere göç

eden hemşerilerimizin geleneklerini, göre-

neklerini kaybetmeden birlik ve beraberlik

içinde şehir hayatına kolay adapte olmalarını

sağlamak amacıyla kurulmuştur. 

* Sultangazi’de yaşayan hemşehrilerinizin

nüfusu hakkında bilgi verir misiniz?

Köyümüzden Sultangazi ve Gaziosmanpaşa

ilçelerimizde yaklaşık 5 bin kişi yaşamakta-

dır. Diğer ilçelerimizde de yaklaşık 4 bin

olmak üzere 9-10 bin civarındaki hemşehri-

miz İstanbul’da yaşamlarını sürdürmektedir.

* Bu çerçevede ‘göç’ olgusunu değerlendirir

misiniz?

1940’lı yıllarda Anadolu’da yaşan istihdam sı-

kıntısı ve ağır ekonomik koşullar sebebiyle

köyümüzden büyük şehre ilk göç başlamış-

tır. Göçün güç koşulları altında işçi olarak

büyük şehirlere yerleşen hemşerilerimiz bir-

lik ve beraberliklerini kaybetmeden dernek

olgusuyla sırt sırta vererek birbirlerine des-

tek olmuş ve bugünün esnafı, ticaret erbabı

ve sanayicisi olarak ülke ekonomisine kat-

kıda bulunmaktadır. Hemşerilerimizin büyük

Zara Ekinli Derneği Başkanı Eyüp Bayrak



bir çoğunluğu tekstil sektöründe söz sahibi

olan firmalarıyla yoğun bir istihdam yarat-

maktadır.

* Dernek olarak hemşehrileriniz arasında ye-

terli kaynaşma ve dayanışmayı sağlayabili-

yor musunuz?

Derneğimiz geleneksel yemekli geceler dü-

zenlenmenin dışında ayrıca sosyal tesisleri-

mizde kına, nişan, söz vb, sosyal etkinliklere

de ev sahipliği yapmaktadır. Hemşerilerimi-

zin sevinç ve üzüntülerine ortak olduğumuz

derneğimizde cenaze işlemleri ve düğünler

gibi önemli günlerin üyelerimize bildirimleri

SMS yoluyla gerçekleşmekte ve sosyal daya-

nışma tam anlamıyla derneğimiz çatısı al-

tında yaşanmaktadır.

* Sosyal ve sportif ne tür etkinlikleriniz var?

Bugün ağırlıklı olarak Sultangazi ilçemizde

yaşayan genç hemşerilerimizin kahvehane

köşelerinden, kötü alışkanlıklarından ve kötü

arkadaş çevrelerinden uzak durmaları ama-

cıyla derneğimiz çatısı altında topladık. Yerel

yöneticilerimizin ve üyelerimizin de deste-

ğiyle İstanbul’da ilk defa 60 mm FIFA Reco-

mended Belgeli futbol sahamızı Sultangazi

ilçemize kazandırmaktan onur duymaktayız.

İlçemizdeki ilk resmi 19 Mayıs törenlerinin ilk

Belediye Başkanımız Cahit Altunay’ın katkı-

larıyla stadımızda gerçekleşmesi de bizler

için ayrı bir övünç kaynağıdır.

İlçe Kaymakamlığımızın düzenlediği Okullar

Arası Futbol Turnuvası da yine FIFA belgeli

stadımızda gerçekleşmiş olup, böylece genç

arkadaşlarımızı spora teşvik etmekteyiz. İl-

çemizi Amatör Süper Ligde temsil eden tek

spor kulübü olarak stadımızdan ilçemizde

bulunan diğer kardeş amatör futbol kulüp-

leri de faydalanmaktadır. 

Yine ilçemizi 6 kategoride 220 civarında her

yaşta futbol takımıyla temsil etmekteyiz. Bu

doğrultuda sosyal sorumluluk çerçevesinde

8 yaş itibariyle Sultangazi ilçemizde yaşayan

tüm gençlerimizi Spor Akademisi mezunu

olan hocalarımız nezaretinde ilçemizde ku-

rulan ilk Futbol Okulumuzdaki sportif faali-

yetlere davet ediyoruz.

Abdullah Güler: Anadolu’dan İstanbul’a

göç eden biz Sivaslılar bugün burada ço-

ğunluğu oluşturmaktayız. 1950’li yıllardan

itibaren İstanbul’un değişik noktalarına

gelen hemşehrilerimizin önemli bir yoğun-

luğu Sultangazi’de oturmaktadır. O gün-

lerde gelenlerin çocukları günümüzde

sanatta, eğitimde, ticarette ve siyasette aktif rol üstlenmiş du-

rumdalar. Bizler Sultangazililere ve İstanbullulara hizmet et-

menin onurunu yaşıyoruz.

Ahmet Yıldız: Ata ocağımız Sivas, ancak

yeni yurdumuz Sultangazi. Ailem İstanbul’a

geldiğinde Sultançiftliği’ne yerleşti. Burada

doğmadım, ama burada büyüdüm, burada

okudum, burada ticaret yapıyorum ve bu-

rada siyaset yaparak güzel Sultangazimize

hizmet etmeye çalışıyorum. 

Harun Kaya: Sultangazi İstanbul’a göç

edenlerin ilk uğrak yeri. İstanbullu ya da şe-

hirli olmanın ilk adımı burada atılmaktadır.

Sultangazi’de yaşayanlar Anadolu sevgi ve

hoşgörüsünü gelen konuklarına en iyi şe-

kilde yansıtmaktadır. Bu sayede, gelenler ya-

bancılık çekmez ve şehre daha kolay uyum

sağlarlar. Benim için siyasetin güzel tarafı bu insanlara hizmet

etme şansını yakalamış olmaktır.

Şükrü Türkmen: Sultangazi hayatımda çok önemli bir yer işgal

etmektedir. Güne başladığım yer burası.

Hemşehrilerim, komşularım ve tanıdığım

yüzlerle selamlaşıyor, sohbet ediyorum. 

Burada siyaset yapmak hem çok keyifli hem

de ağır bir sorumluluğu var. İnsanların bek-

lentilerine cevap vermek için yoğun bir ko-

şuşturma içerisindeyiz.
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Sultangazi Belediye Meclisi’nde hizmet veren hemşehrilerimiz
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Engelli oğlu Ergun
Baylav adına 

Eğitim Uygulama
Okulu ve İş Eğitim
Merkezi’ni hayata 
geçiren hayırsever 

Semahat Baylav, 
engellilerin hayatını 
kolaylaştırmak için

büyüklerin 
eğitilmesi gerektiğini

söylüyor…

Hayatını engellilere adayan fedakar anne;

Semahat Baylav
Semahat Baylav, Sultangazi Habipler’de  en-

gelliler için eğitim, uygulama ve iş eğitimi

merkezi yaptırarak örnek bir davranış sergi-

ledi. 1961 yılında dünyaya gelen oğlu Ergun

için önemli bir mücadele veren Semahat

Hanım, ortalama 100 engellinin eğitim aldığı

bir okul yaptırarak, kalıcı bir eser bıraktı. Se-

mahat Baylav, bu konudaki çalışmalarını

dergimize anlattı.

• Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız?

1940 yılında Manisa’da doğdum. 9 aylıkken İs-

tanbul’a geldik. 19 yaşında evlendim ve bir yıl

sonra oğlum doğdu. Oğlum bir yaşına geldi-

ğinde spastik olduğunu öğrendik.  O zaman-

dan bu yana kadar da sürekli tedavi peşinde

olduk. Gerektiğinde yurt dışına da gittik, ama

tedavi noktasında ilerleme ya da gerileme ol-

madı. Boynundaki kordon bağından hücre

ölümü yaşadı. Konuşma ve yürüme merke-

zinde problem var, ama onun dışındaki or-

ganlar normal. 

• Bu süreç hakkında duygularınızı alabilir

miyiz?

Ben oğluma hep normal bir kişi gibi davran-

dım. Asla ona engelli muamelesi yapmadık. 

Yani oturtmamız, sevgimiz aynıydı. Onu bi-

siklete bindirdim, dolaştırdım ki oda çok

önemliymiş ayakları için. 9 yaşında bir ame-

liyat söz konusu oldu. Evde özel eğitim im-

kanı sağladık. Bir profesör yönetiminde

resim çalışmaları yaptı ve bir sergi açtık. Ga-

zeteciler geldi, resimlerini çektiler ve büyük

mutluluk yaşadı. Bu sırada bir düşme vakası

yaşadı ve gözünde katarak oluştu. Göz nakli

yapıldı fakat o da bir yıl içerisinde o de etki-

sini kaybetti. Bu sebeple şu anda resme ara

verdi.

• Eğitim ve iş merkezi yapımına nasıl karar

verdiniz?

Ergun’un tedavi süreci hep devam etti. Bu sı-

rada eşimi kaybettik. Aile düzeni olan bir or-

tamda birden bire şaşkınlık yaşadım ve

oyalanacak bir şeyler aradım. Bu sırada dö-

nemin İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer

Balıbey’le görüştüm, bana o zaman Gazios-

manpaşa’yı gösterdi. Şimdi Sultangazi sınır-

ları içerisinde olan Habipler Mahallesinde

atıl vaziyette bulunan Göztepe İlköğretim

Okulu binasını tahsis etti. Cam yok, çerçeve

yok, burayı tadilata aldık ve 2000-2001 Eği-

Semahat Baylav, oğlu Ergun Baylav ile birlikte.



tim-Öğretim döneminde 80 zihinsel engelli

çocuk ve 22 öğretmen ile özel eğitim okulu

olarak açtık. Okula da oğlum Ergun Baylav’ın

adı verildi.

Tabi bu süreçte kaymakamlığımız, belediye-

miz ve diğer kurumlar hep yardımcı oldu.

• Çalışma süreci nasıl devam etti?

Okulu kurar kurmaz dernek kurdum,  Ergun

Baylav Zihinsel Engelliler Derneği adı altında.

Dernek olarak da önemli işler yaptık. Tabi ki

her zaman onların başında olmaya çabalıyo-

rum. 

100 civarında talebemiz var. Tabi ben okulun

özel durumlarıyla ilgileniyorum. Temizliği,

bakımı, badanası gibi eksikliklerini takip edi-

yorum. 

Bu çok güzel bir duygu. Bütün çocuklar beni

anne gibi görüyor. Bu bizi hem sevindiriyor

hem teşvik ediyor.

• Öğrencilerin tamamı engellilerden mi olu-

şuyor?

Evet şu anda öyle. Daha önce bir ara kar-

maydı, ancak engelli olmayan öğrenciler yeni

okullara nakledildi. Bir insanın 1 senede öğ-

reneceği şeyi belki buradaki ağır olan öğren-

ciler 5 senede öğreniyorlar, ama en azından

öğreniyorlar. Canlarının yandığını, acıktıkla-

rını, isteklerini söyleyebilmek bile onlar için

büyük bir aşama. 

• Farklı projeleriniz var mı?

Çok güzel düşüncelerimiz var ancak müm-

kün olur mu bilemiyorum. Yurt dışında

görmüştüm; Engelliler için devlet çok

büyük bir alan yapmış. Spastik olanlar,

sandalyeli olanlar için yüksek bir

bahçe kurulmuş. Orda birçoğu

toprağa basıyor, öğretmen-

lerinin nezaretinde, ama

her şeyi o kadar rahat bı-

rakmışlar ki, oyalanıyorlar.

Banyosuyla, duşuyla, kahval-

tısıyla hayatı A’dan Z’ye öğ-

retmiş oluyorlar. Ben bunun

burada da olmasını çok isti-

yorum.

Ama bu konuda kamu des-

teği şart.
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Türkiye’de engelli olmak…
• Türkiye’de engelli olmak nasıl bir şey; de-
ğerlendirir misiniz?
Tanrı korusun diyorum, çok acı. Bir defa hü-
kümetimizin yapacağı en büyük vazife, vic-
dan eğitimi. Şimdi akülü otobüsler var, ama
öncesinde büyüklerimiz eğitilecek ki ço-
cuklarımızı anlasınlar. Arada bir engelli
muamelesi yapmak lazım, arabasına bindi-
rip ‘hadi bakalım nerede gezebilirsin’ demek
lazım. Çünkü engellilerin park yerlerine
sağlıklı insanlar araçlarını park etmişler.
Dolayısıyla engellilerin hayatının kolaylaş-
ması için insanların eğitilmesi gerekiyor. 



Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altu-

nay, eğitime verdiği kesintisiz desteği her

hafta bir okulu ziyaret ederek sürdürüyor.

Başkan Altunay ziyaret sırasında okulların

sorunlarını yerinde dinleyerek çözüm üret-

tiklerini belirtti.

Belediye Başkanı Cahit Altunay, sabah sa-

atlerinde Sultangazi 75. Yıl Mahallesi’nde

bulunan İstiklal İlköğretim Okulu’nu ziya-

ret etti. İstiklal İlköğretim Okul Müdürü

Yakup Yıldırım’ın ev sahipliğindeki kahval-

tılı toplantıya İlçe Kaymakamı Yusuf Ziya

Çelikkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar

Demir, Belediye Başkan Yardımcıları Fevzi

Dülger, Av. Hacı Orhan ve Hakan Ceylan,

Sosyal İşler Müdürü Yavuz Padem, 75. Yıl

Mahallesi Muhtarı Sedat Çetintaş ve öğ-

retmenler katıldı.

OKUL BAHÇESİ GENİŞLEYECEK

Eğitimin öneminin ele alındığı ve problem-

lerin masaya yatırıldığı toplantıda söz alan

Okul Müdürü Yakup Yıldırım, okul bahçesi-

nin yetersiz kaldığını belirterek, geniş-

letme çalışmaları konusunda yardım talep

etti.

Yaptığı konuşmada eğitimin kendileri için

çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan

Altunay, Sultangazi’de bu konuda önemli

çalışmalara imza atılacağını söyledi. İlçe-

nin eğitim seviyesinin artırılması için çe-

şitli çalışmalar yapıldığını belirten

Altunay, bu konuda bir seferberlik başlat-

tıklarını da hatırlattı. 

Sultangazi’nin uzun vadede bir eğitim

kenti olacağını söyleyen Başkan Altunay,

İstiklal İlköğretim Okulu bahçesinin geniş-

letilmesi konusunda da araştırma yapıldı-

ğını ifade ederek, “Okul önündeki arsa yeşil

alan olarak görülüyor. Bahçenin büyütül-

mesi konusunda aradaki yol engel teşkil

ediyor. Bunun aşılması için gereken çalış-

maları yapacağız. İnşallah bu sorunu çö-

zeceğiz” dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Altunay daha

sonra Kaymakam Çelikkaya ile birlikte

okulun sınıflarını gezdi ve öğrencilerle

sohbet etti. Minikler, Kaymakam Çelikkaya

ve Başkan Altunay’a merak ettikleri birçok

konuda soru sorarak, bilgi edindiler.

Başkan Altunay okulların 
sorunlarını yerinde dinliyor
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Sultangazi’deki bütün 
ilköğretim okulları, 
liseler ve karakollar domuz 
gribine karşı ve kış mevsimi 
öncesinde salgın hastalıkların 
önlenmesi amacıyla ilaçlandı.
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Dünya ve Türkiye gündeminde olan ve son dönemde ül-

kemizde bir hayli korkuya neden olan domuz gribine karşı

Sultangazi’deki bütün okullar dezenfekte edildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Sultangazi Beledi-

yesi tarafından oluşturulan ilaçlama timlerince 30

Ekim’de tüm okullarda ilaçlama çalışması başlatıldı. Bu

kapsamda karakollar da ilaçlandı ve ortak kullanım alan-

larının tümü dezenfekte edildi.

BAŞKAN ALTUNAY:

OLUMSUZ ETKİ AZALTILACAK

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, eğitim öğre-

tim dönemi öncesinde temizlenen ve badana-boyaları

yapılan okulların, domuz gribi ve diğer salgınlara karşı

ilaçlandığını belirterek, “Okullarımızda başlatılan bu ça-

lışmalar, ilçemizdeki yoğunluklu kullanılan binaları-

mızda da yapılacak. Amacımız, son dönemlerde ölümcül

olmaya başlayan gribin insanlarımız üzerindeki olumsuz

etkilerini azaltmak” diye konuştu.

Ülke genelinde yaşanan domuz gribi salgını endişesi ile

okullar 30 Ekim’de tatil edilmiş ve ilaçlama yapılmasına

karar verilmişti.

Sultangazi’deki

bütün okullar 
dezenfekte
edildi



Sultangazi’de, 24 Kasım Öğretmenler Günü,

Cebeci Sultançiftliği İlköğretim Okulu’nda dü-

zenlenen törenle kutlandı. 

Okulun Konferans Salonunda gerçekleştirilen

törene Sultangazi Kaymakamı Yusuf Ziya Çe-

likkaya, Sultangazi Belediye Başkan Vekili Fevzi

Dülger, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir,

İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Yüksel, İlçe Müftüsü

Ertuğrul Koyuncu, Sultangazi Belediyesi Kül-

tür ve Sosyal İşler Müdürü Yavuz Padem, kay-

makamlık birim amirleri, okul idarecileri,

öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. 

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta

olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm öğ-

retmenler için 1 dakikalık saygı duruşu ile baş-

layan tören, İstiklal Marşı’nın okuması ile

devam etti. Törende bazı öğrenciler şiir okur-

ken, halk oyunları ekibi de çeşitli folklör göste-

risi sundu. Törende etkinliklere katılan

öğrencilere, çeşitli hediyeler verildi.

ÖĞRETMENLER ONURUNA YEMEK 

Sultangazi Belediyesi akşam da 24 Kasım Öğ-

retmenler Günü münasebetiyle ilçede bulunan

okullarda görev yapan öğretmenler onuruna

yemek verdi. Nota 2 Düğün Salonu’nda verilen

yemeğe, Sultangazi Belediye Başkan Vekili

Fevzi Dülger ve Sultangazi Belediye Başkan

Yardımcısı Hakan Ceylan, İlçe Milli Eğitim Mü-

dürü Yaşar Demir, Sultangazi Belediyesi Kültür

ve Sosyal İşler Müdürü Yavuz Padem, Basın

Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mithat Yolcu,

Bilgi İşlem Müdürü Adil Dayıoğlu, belediye

meclis üyeleri ile Sultangazi’deki okullarda

görev yapan yönetici ve öğretmenler katıldı. 

Yemekte bir konuşma yapan Belediye Başkan

Vekili Dülger,  24 Kasım’ın,  1981 yılından beri Öğ-

retmenler Günü olarak kutlandığını hatırlata-

rak, “Öğretmenlik, insanlık tarihinin en anlamlı

ve en önemli mesleklerinden birisidir” dedi.  Ka-

tılımlarından dolayı bütün öğretmenlere te-

şekkür eden Dülger, “Bu duygu ve düşüncelerle,

onurlu meslekleriyle yüreklerimizde saygın yer

edinen değerli öğretmenlerimizin, Öğretmen-

ler Günü’nü kutluyor, selam, sevgi ve saygıla-

rımı sunuyorum” dedi.

E Ğ İ T İ M

Öğretmenler Günü’ne 
yemekli kutlama
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Sultangazi Belediyesi, 
24 Kasım 
Öğretmenler Günü 
dolayısıyla, 
ilçede görev yapan 
öğretmenler onuruna 
yemek verdi.Sultangazi Belediye Başkan Vekili Fevzi Dülger 

yemekte Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir’e bir buket çiçek verdi.



Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay,

sosyal ve kültürel temaslarda bulunmak üzere

Makedonya’yı ziyaret etti.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesi

ajansı tarafından organize edilen ziyarete Baş-

kan Altunay ile birlikte Sultangazi Belediyesi

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yavuz Padem de

katıldı. Ziyaret çerçevesinde Üsküp Türk Tiyat-

rosu ile birlikte projelendirilen “Siyah Kalem”

oyunu izlendi. 

Başkan Altunay, belediyecilik konusunda da te-

maslarda bulunduğu ziyaret kapsamında Ma-

kedonya Devlet Bakanı Hadi Nezir, Türk

Demokrat Parti Genel Başkanı ve Türk Millet-

vekili Kenan Hasip ve Gostivar Belediye Başkanı

Rufi Osmani ile görüşmeler yaptı.

Üsküp Türk Tiyatrosu ile Gostivar’da bulunan

Özel Yahya Kemal Koleji ve Mustafa Kemal Ata-

türk İlköğretim Okulu’nu da ziyaret eden Altu-

nay, Ohri şehrinin tarihi ve turistik yerlerini de

gezdi. Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altu-

nay, Makedonya temasları çerçevesinde ayrıca

Kalkandelen’de bulunan Harabi Baba türbeleri

ile Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri eğitim al-

dığı Manastır Askeri İdadisi’ni ziyaret ettikten

sonra yurda döndü.

İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ
Makedonya ziyaretini değerlendiren Başkan

Cahit Altunay, “Gostivar’da eğitim, kültür ve be-

lediyecilik hizmetleri konusunda temaslarda

bulunduk. İki belediyenin işbirliği alanlarını ele

aldık ve Gostivar Belediye Başkanı Rufi Osma-

ni’yi ülkemize davet ettik. Sayın Başkan ileriki

günlerde Sultangazi’ye gelecek” dedi.

Temasları çerçevesinde Makedonya’daki Türk-

lerin problemlerinin de ele alındığını ifade eden

Altunay, “Ziyaretlerimizde Anavatan’a dair ko-

nular konuşuldu. Orada yaşayan Türklerin böl-

geye bakışı değerlendirildi. Hala Osmanlı ve

Türklerden özlemle ve sevgiyle bahsediyorlar.

Göç etmekten ziyade orada kalarak mevcut

Türk kültürüne sahip çıkmayı tercih ediyorlar.

Bu konuda da gerekli desteğin verilmesini bek-

liyorlar” şeklinde konuştu.

Sultangazi’den Makedonya’ya 
dostluk köprüsü

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Makedonya’yı ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu. 
Başkan Altunay, Makedonya Devlet Bakanı Hadi Nezir’e el yapımı Kütahya çinisi ibrik hediye etti.
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Başkan Cahit Altunay, Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim aldığı Manastır Askeri İdadisi'ni ziyaret etti.
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Sultangazi  Belediye Başkanı Cahit Altunay, 6 aylık icraatlarını anlattı;

Hizmette sınır tanımıyoruz

Sultangazi  Belediye Başkanı Cahit Altu-

nay, yerel basın temsilcileriyle bir araya

geldiği toplantıda 6 aylık icraatlarını de-

ğerlendirdi.

Belediye binasında düzenlenen kahvaltılı

toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları

Fevzi Dülger ve Av. Hacı Orhan, Basın ve

Halkla İlişkiler Müdürü Mithat Yolcu ile il-

çede yayın yapan yerel gazete ve internet

sitelerinin sahip ve temsilcileri katıldı. 

Toplantıda yaptığı konuşmada seçimden

itibaren yapılan çalışmaları özetleyen

Başkan Altunay, ileriye dönük projeler

hakkında da basın mensuplarına bilgi

verdi. Hizmetlerin yapılması ve duyurul-

masında yerel basının önemine işaret

eden Başkan Altunay, çağdaş belediyeci-

lik için bunun çok önemli olduğunu vur-

guladı.

BELEDİYE BİNASI VE HASTANE

Yerel basınla bir arada olmaktan duyduğu

memnuniyeti dile getiren Altunay, “Tabi

kuruluşumuzdan bugüne kadar birçok

alanda ciddi sıkıntılarımız oldu. Onun için

sizinle buluşmamız gecikti. Zaman zaman

bazı arkadaşlarımız beni aradı, ancak yo-

ğunluktan dolayı görüşemedik” dedi. Baş-

kan Altunay, ilk 6 aylık dönemle ilgili

olarak şunları söyledi: “Öncelikle şunu

söyleyebilirim; biz 1 yılda yapmayı planla-

dığımız noktaya 6 ayda geldik. Biz ilk başta

ciddi vaatlerde bulunmuştuk. Bunların

Yerel basın temsilcileriyle 
kahvaltıda buluşan 

Başkan Altunay, 
belediye binası ve 

devlet hastanesi için yer 
üretildiğini belirterek, 

“İlçede yer üstünde tel ve
kablo kalmayacak. 
İnsanımızın ayağı 

artık çamura 
değmeyecek” dedi.



Sultangazi  Belediye Başkanı Cahit Altunay, toplantıya katılan yerel basın temsilcileriyle hatıra fotoğraf çektirdi.

içinde en önemli 2 konu vardı. Birincisi bu ilçe-

nin belediye binası ve bir meydana ihtiyacı var.

İkincisi nüfusu hızla artan ilçemizde çok ciddi bir

hastaneye ihtiyaç var. Tabii, biz bu 6 aylık sü-

reçte, Atatürk Bulvarı kenarındaki parkın ya-

nında belediye binasının yapılabileceği tam 33

dönümlük bir alan ürettik. Yine aynı bölgede

45 dönümlük bir yeri hastane alanı olarak

ayırdık. Buraya 400 yataklı bir hastane yapıla-

cak.”

Sultangazi  Belediye Başkanı Cahit Altunay

konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bundan başka

yine bu bölgede 12 dönümlük TEK’in bulun-

duğu alanı alıyoruz. Bu alanın yanındaki 6

dönüm alanı da kamulaştırarak meydan pro-

jemizi de halletmiş oluyoruz. Bu alanda ay-

rıca kültür merkezi,belediye nikâh salonları

yapılabilecek. Bu alanların 5 binlik planları

hazırlanıyor. Hizmet binası için Büyükşehir’le

görüşmelerimiz devam ediyor. Bundan bele-

diye hizmet binasını yapamıyoruz ya da des-

tek almadan yapamıyoruz anlamı

çıkartılmasın. Kesinlikle hizmet binamızı

kendi yapma gücümüz var ama ilçemizin

diğer sorunlarına daha fazla kaynak ayırmak

için böyle bir destek arayışındayız.”

ELEKTRİK TELLERİ YERALTINA İNİYOR

Elektrik telleri ve PTT kablolarının yer altına

alınacağını ifade eden Başkan Altunay şöyle

devam etti: “Göreve gelir gelmez BEDAŞ genel

müdürümüzle görüşmeler yaptık. Görüntü

kirliliği ve tehlike arz eden elektrik kabloları-

nın yerin altına alınması için yaptığımız an-

laşma sonucunda BEDAŞ elektrik kablolarını

yeraltına alma çalışmalarına İsmetpaşa Ma-

hallesinde başlattı. Hemen arkasından diğer

mahallelerde aynı çalışmalar yürütülecektir.

Bedaş çalışmalarının ardından derhal kaldı-

rım ve asfalt çalışmaları başlatılacak ve ilçe

halkımız çamurda yürütmeyecek. Bu söyle-

diklerimizi yapacak gücümüz de paramız da

var dedi.”

Ordu Caddesinde yağmur suyu kanalları ol-

mamasının sorunlara yol açtığını kaydeden Al-

tunay sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu konuda

Büyükşehir Belediyesi’yle yaptığımız görüşme

neticesinde yağmur suyu kanallarını onların

yapacağı belirlendi. Şu anda bunu planlarına

alıyorlar. Kanal çalışmasından sonra da bu

caddede hızlı bir şekilde asfalt ve kaldırım ça-

lışmasına başlayacağız. Dolayısıyla hizmette

sınır tanımayacağız.”

İsmetpaşa ve Sultançiftliği Mahalleleri için okul,

park ve Pazar yeri gerektiğini belirten Başkan

Altunay, “Bu ihtiyaçları karşılamak için Sultan-

çiftliği Mahallesinde 8 dönüm arsa satın aldık.

Tapu işlemlerini bitirdiğimiz bu yerin 5 dönümü

imarlı, 3 dönümü ise yeşil alan. İki dönümünü

imarlı olduğu için başka bir projemizde kullan-

mak üzere bıraktık. Buraya altı otopark ve haf-

tanın bir günü semt pazarı olarak kullanılacak,

üstüne de park ve sosyal tesis olarak kullanıla-

cak bir çalışma yapılacak. İsmetpaşa Mahalle-

sinde de aynı proje için yer temini çalışmalarımız

devam ediyor. Bütün mahallelerde pazar yerle-

rini kapalı alanlara taşımayı amaçlıyoruz. Pazar

tezgâhlarını da yalnızca resmi pazarcılık yapan

esnafa satacağız. Bunun dışında hiç kimse pazar

tezgâhı satın alamayacak” şeklinde konuştu. 
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Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay,

hafta sonunda ilköğretim okulu öğrencile-

riyle fidan dikti.

Sultangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Mü-

dürlüğü tarafından organize edilen fidan

dikme etkinliği, belediyenin ek hizmet binası

bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinliğe, Sul-

tangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’ın

yanı sıra Park ve Bahçeler Müdürü Zeynep

Rana Danışman, Sultangazi Belediyesi Basın

Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Ali

Usta, öğretmenler ile Ali Cevat Özyurt İlköğ-

retim Okulu ve Gaziosmanpaşa İlköğretim

Okulu öğrencileri katıldı.

HEM DİKTİ HEM SULADILAR

Öğretmenleri nezaretinde Sultangazi Beledi-

yesi Ek Hizmet Binası bahçesine gelen öğren-

ciler, belediye tarafından temin edilen çam

ve akasya fidanlarını uzmanlar eşliğinde top-

rakla buluşturdular. Fidan dikimi öncesinde

Park ve Bahçeler Müdürlüğü uzmanları, ağaç

dikiminin önemi ve dikkat edilecek hususlarla

ilgili öğrencilere bilgi verdiler. Daha sonra

Başkan Cahit Altunay’la birlikte fidan diken

öğrenciler, çok mutlu olduklarını söylediler.

Öğrenciler büyük bir heyecanla diktikleri fi-

danların ilk sulamasını da kendileri yaptı.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay,

düzenlenen çalışmadan dolayı çok mutlu ol-

duğunu belirterek, “Sultangazi Belediyesi

olarak eğitime büyük önem veriyoruz. Öğren-

cilerimizin çevre bilincinin oluşması için bu

tür çalışmalar çok önemli. Belediye olarak bu

tür etkinliklerin her zaman yanlarında olaca-

ğız. Bu fidanlar miniklerimizle birlikte büyü-

yerek bölgemizi güzelleştirecek. Onun için

organizasyonda emeği geçen herkese teşek-

kür ediyorum” dedi.

Bu arada öğrencilerden biri, Başkan Altu-

nay’dan okulları için geri dönüşüm kutusu istedi.

Başkan Altunay da memnuniyetle karşıladığı bu

talebi derhal karşılayacaklarını kaydetti.

Başkan Cahit Altunay 
öğrencilerle fidan dikti

Hafta sonunda 
ilköğretim okulu 

öğrencileriyle 
ağaçlandırma 

etkinliğine katılan 
Sultangazi 

Belediye Başkanı 
Cahit Altunay, belediye

olarak bu tür çevre 
etkinliklerini her zaman

desteklediklerini 
kaydetti.
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Sultangazi Belediyesi, on bir ayın sultanı Ramazan ayı do-

layısıyla kurulan Ramazan çadırında binlerce insana iftar

veren işadamlarına teşekkür yemeği verdi. 

Tekstilkent Ramazan Bingöl Et Lokantası’nda gerçekleşti-

rilen yemeğe, çok sayıda işadamının yanı sıra Belediye Baş-

kan Yardımcıları, ilçe meclis üyeleri ve Sultanahmet Camii

İmam Hatibi Emrullah Hatipoğlu katıldı. 

Belediye Başkanı Cahit Altunay’ın şehir dışında olmasından

dolayı katılamadığı toplantının açış konuşmasını yapan

Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, bele-

diyenin düzenlemiş olduğu Ramazan Çadırında her akşam

binlerce vatandaşa iftar veren hayırsever işadamlarına te-

şekkür etti.  Ramazan etkinliklerinin ilçe halkı tarafından

büyük ilgi gördüğünü belirten Dülger, işadamlarının ik-

ramlarının bu ilgiyi artırdığını kaydetti.

Yemek programı, konuşmaların ardından işadamlarına te-

şekkür plaketlerinin verilmesiyle sona erdi.

Hayırsever işadamlarına 
teşekkür plaketi

Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, bayram öncesi ekmek

fırınlarına yönelik denetim yaptı.

Yedi işyerinde yapılan denetimlerde işletme sahiplerinin

evrak kontrolü yapılarak, üretim izni olup olmadığı araş-

tırıldı.

Denetimler çerçevesinde kullanılan malzemeler, katkı

maddeleri ve ağırlık kontrolü yapıldı. İlçe Tarım Müdürü İsa

Tanrıverdi’nin de eşlik ettiği denetimde işyerlerinin temiz-

lik ve hijyen şartlarına uyulduğunun görüldüğü belirtilerek,

“Denetim kapsamında bazı eksikliklerle ilgili olarak firma

yetkilileri uyarıldı. Bu firmalara eksiklerini gidermeleri için

15 gün süre verildi. Halkımızın sağlığı için bu tür denetim-

lerimiz aralıksız olarak devam edecek” denildi.

Sultangazi Belediyesi 
zabıta ekiplerinden fırınlara denetim
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Sultangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, araç parkına yeni iş makine-

leri ilave etmeyi sürdürüyor. Yeni alınan paletli ağır iş makinesi Volvo Eks-

kavatör EC210C ve iki adet kamyonla, ilçeye daha kaliteli hizmet verilmesi

amaçlanıyor.

Fen İşleri Müdürü Ercan Pişirir, Sultangazi Belediyesi’nin Gaziosmanpa-

şa’dan ayrıldıktan sonra oluşturulan araç parkını güçlendirmeye çalış-

tıklarını söyledi. 

“Müdürlüğümüz araç parkında iş makinesi olarak 1 adet asfalt kazıma, 1

adet asfalt serme, 3 adet asfalt silindiri, 1 adet grayder, 2 adet loder ile 1

adet JCB ekskavatör (kazma ve yükleme) var. Ayrıca Asfalt tamir bakım

robotu, vidanjör, mazot tankeri ile yeterli sayıda kamyon ve kamyonet

var” diyen Pişirir şunları söyledi: 

“Mevcut parka ilave olarak 1 adet Volvo Ekskavatör (paletli ağır iş maki-

nesi) ile 2 adet inşaat kamyonu aldık. Kamyonların teslimatı önümüzdeki

günlerde yapılacak. Teslim aldığımız ekskavatörle kanalizasyon temiz-

liği, yağmur suyundan kaynaklanan dere tıkanmaları, moloz temizliği,

yıkım ve diğer birimlerin talepleri doğrultusunda kazıma ve yükleme iş-

leri yapılacak.”

Kısa vadede 1 adet lift ve 1 adet de sepetli araç alınacağını belirten Ercan

Pişirir, hizmet kalitesini artırmak için imkanlar ölçüsünde teknolojik ye-

nilikler yapmayı sürdüreceklerini kaydetti. 

Sultangazi’ye 
modern 
iş makinesi

Fen İşleri Müdürlüğü
araç filosuna eklenen

paletli ağır iş makinesi
ile dere tıkanmaları ve

moloz temizliği gibi 
hizmetler daha verimli

yapılacak.



T E M İ Z L İ K

Sultangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdür-

lüğü, ilçenin çöplerini toplayan araçları yenili-

yor. Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Gür, halen 22

araçla yapılan çöp toplama organizasyonunun

yenilenen AB uyumlu 25 araçla yapılacağını

söyledi.

Sultangazi Belediyesi’nin temizlik işlerini yürü-

ten Akmercan şirketi, yeni araçları üretici fir-

madan törenle teslim aldı. İveco marka ve Euro

5 motorlu çevre dostu araçların teslim törenine

Sultangazi Belediye Başkan Yardımcıları Fevzi

Dülger, Mustafa Birinci ve Av. Hacı Orhan ile bir-

likte Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Gür, Akmer-

can Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Akmercan ve

Yönetim Kurulu Üyeleri ile üretici firma temsil-

cileri katıldı.

Araçların giydirilerek yakında hizmete sokula-

cağını belirten Sultangazi Belediyesi Temizlik

İşleri Müdürü Ahmet Gür, yeni araçlarla hizmet

kalitesinin artacağını kaydetti. Eski araçlar do-

layısıyla vatandaşlardan zaman zaman şika-

yetler aldıklarını belirten Gür, “Yeni araçlarla bu

şikayetleri bitireceğiz. Ayrıca 3 araç fazla ala-

rak tedbirli çalışmaya başlıyoruz. Bunun ya-

nında personel sayımızı artırıyoruz. Şu anda 375

olan personel sayısı 500 olacak. 9-10 sokağa bir

süpürgeci düşerken, yeni dönemde 6 sokağa bir

süpürgeci düşecek. Yeni dönemde ayrıca bütün

sokaklar 7 gün boyunca süpürülecek” dedi.

Çöplerin vaktinde çıkarılmasını isteyen Ahmet

Gür, “Günlük ortalama 390 ton çöp topluyoruz.

Vatandaşlarımızdan, mahallelerin belirtilen sa-

atlerinde çöplerini çıkarmalarını rica ediyoruz.

Daha temiz Sultangazi için vatandaşlarımızın

ekiplerimizin uyarılarını dikkate almalarını rica

ediyoruz” diye konuştu.

Sultangazi Belediyesi
temizlik araç filosunu
yeniliyor

Sultangazi Belediyesi, hizmete sokmaya 
hazırlandığı AB uyumlu yeni çöp 
toplama araçlarıyla temizlik hizmetlerinde
büyük bir atılım yapıyor.



Sultangazi Belediyesi öncülüğünde başla-

tılan ‘İstihdama Yönelik Mesleki Eğitim

Kursları’ başladı. Sultangazi Belediyesi,

İŞKUR İstanbul İl Müdürlüğü, Sultangazi

Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

ve sanayi teşekküllerinin işbirliğiyle başla-

tılan proje ile ilgili protokol temmuz ayında

imzalanmıştı. 

Sultangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler

Müdürü Yavuz Padem, protokol çerçeve-

sinde ilk kursiyerlerin derse başladığını söy-

ledi. Yavuz Padem, “Bilgisayar İşletmeciliği,

Bilgisayarlı Muhasebe, Aşçılık ve Ayakkabı

Sayacılığı kursları başladı. Müracaat edilen

diğer bronşlar da Kurban Bayramı’nı mü-

teakiben başlayacak. Aşçılık Kursu’nun teo-

rik bölümü Halk Eğitim Merkezi’nde baş-

ladı. Uygulama kısmı ise belediye

tesislerinde yapılacak” dedi.

Uzman aşçılar tarafından verilen aşçılık

kursunun ilk döneminin 2 Kasım’da başla-

dığını ve 19 Aralık’ta tamamlanacağını be-

lirten Yavuz Padem, bilgisayar kurslarının

ise Orgeneral Eşref Bitlis İlköğretim Oku-

lu’nda yapıldığını kaydetti.

ALTUNAY: VASIFLI GENÇLER 

YETİŞECEK

Bölgede işsizliğin oldukça fazla olduğunu

belirten Sultangazi Belediye Başkanı Cahit

Altunay, göreve geldikleri andan itibaren bu

konuda çalışma yapıldığını ve ilk kursların

başlamasının da kendilerini çok sevindirdi-

ğini söyledi. Başkan Altunay, “Ülkemizde iş-

sizlik çok fazla. Ancak asıl önemli konu

vasıflı eleman yokluğu. İşte biz de düzenle-

diğimiz bu kurslarla işsiz gençlerimizin

meslek kazanmasını sağlıyoruz. Eğer mes-

lekleri olursa bir şekilde istihdam imkanı da

olacaktır” diye konuştu.

Binlerce Sultangazili işsiz gence iş imkânı

sağlayacak olan kurslara katılan kursiyer-

lere 390’ar TL.’ye kadar aylık ödeme yapı-

lıyor ve sağlık sigortaları da ödeniyor. Kurs

dönemini bitiren kursiyerlere ise sertifika

veriliyor.

İŞKUR kursları başladı

İ S T İ H D A M56



Sultangazi Belediyesi’nde, İstanbul Kadın

Kuaförleri, Manikürcüleri Esnaf ve Sanatkar-

ları Odası Başkan ve üyeleri ile mesleğin so-

runları ve çözüm önerileri görüşüldü.

Belediye binasındaki toplantıya, Sultangazi

Belediye Başkanı Cahit Altunay ile birlikte İs-

tanbul Kadın Kuaförleri, Manikürcüleri Esnaf

ve Sanatkarları Oda Başkanı Oktay Erkal ve

çok sayıda kuaför katıldı. 

Oda Başkanı Oktay Erkal, desteklerinden do-

layı Sultangazi Belediyesi’ne teşekkür ederek

başladığı konuşmasında, meslekte yaşanan

sorunları anlattı. Haftalık izinler ve ruhsatsız

işyerleri konusunda oda olarak sorunlar ya-

şadıklarını belirten Başkan Erkal, “Ruhsatsız,

hijyenik olmayan şartlarda ve kayıt dışı çalı-

şan işyerleri meslekte haksız rekabete yol aç-

maktadır. Dolayısıyla bu konuda daha iyi

denetim istiyoruz. Bu ve benzeri konularda

kamu kurumlarıyla sürekli olarak diyalog ha-

linde olmak ve meselelere birlikte çözüm

aramak istiyoruz” dedi.

RUHSATLANDIRMA VE HİJYEN

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay

da yaptığı konuşmada, kuaförleri belediyede

ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade

ederek, sorunlara birlikte çözüm arama ko-

nusunda belediyenin her zaman hazır oldu-

ğunu söyledi. Belediye olarak bütün sivil

toplum kuruluşlarıyla ve halkla birlikte, ye-

rinden yönetimi esas aldıklarını ifade eden

Başkan Altunay, “Diğer meslek gruplarında

olduğu gibi kuaförlerin sorunlarını da birlikte

çözeceğiz. Belediye olarak bu konudaki dene-

timlerimizi artıracağız. Ruhsatlandırma ve

hijyen konularındaki hassasiyetimiz biliniyor.

Bu meslek için özellikle hijyenin önemi çok

büyük. Dolayısıyla daha sıkı bir denetim me-

kanizması kuracağız. Gerek haksız rekabetle

yasalara uyan esnafın mağdur olmaması ve

gerekse halkın daha sağlıklı şartlarda hizmet

alması için belediye olarak üzerimize düşen

görevi eksiksiz yerine getireceğiz” diye ko-

nuştu.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay,

daha sonra toplantıya katılan kuaförlerin so-

rularını da cevaplandırdı.

Kuaförlerin sorunları ve çözüm önerileri Sultangazi Belediyesi’nde ele alındı

Belediye Başkanı Cahit Altunay: 
DENETİMLER ARTACAK
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Sultangazili kuaförler toplatıya büyük ilgi gösterdiler.



58

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere ülkemize

gelen Arjantin heyeti, Sultangazi Belediyesi’ni

ziyaret ederek Başkan Cahit Altunay’la görüştü.

Bürokrat, eğitimci, işadamı ve gazetecilerden

oluşan heyetle yapılan görüşmelerde, iki ülke-

nin birçok alanda işbirliği yapabileceği kayde-

dildi.

Başkan Altunay tarafından ağırlanan heyette

Buenos Aires Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Lu-

ciana Maria Lopez ve eşi Oscar Otero ile Arjan-

tin-Türk Dostluk Vakfı Müdürü Beytullah Çolak,

UAİ Eğitim Grubu Başkan Yardımcısı Rodolfo de

Vincenzi, La Nacion gazetesinden Mauricio Ge-

rardo Carini, Kanal 24’ten programcılar Rafael

Velasquez ve Gadolupe ile Velasquez, Clarin ga-

zetesinden Osvaldo Roberto Pepe yer aldı. Gö-

rüşmede ayrıca Sultangazi Belediye Başkan

Yardımcıları Fevzi Dülger, Av. Hacı Orhan

,Hakan Ceylan ve Nurgün Güngören ile bazı

birim müdürleri de hazır bulundu.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİK YAPILIYOR

Ankara ve İzmir’de de çeşitli temaslarda bu-

lunan heyetin İstanbul’da Topkapı, Yereba-

tan, Ayasofya gibi tarihi mekanlar ile bazı

üniversite ve basın yayın organlarını ziyaret

ettiği belirtildi. Arjantin heyetinin amacının

Türkiye ile Arjantin arasında bir köprü vazi-

fesi görmek olduğu ifade edildi. Bu konuda

çalışmalar yapan bir dernek olduğu ve öğre-

tim görevlilerinin de görev yaptığı derneğin

değişik okullarda Türkçe ders verdiği kayde-

dildi. 

NÜFUS YOĞUNLUĞU VAR

Arjantin heyetini ağırlamaktan memnun oldu-

ğunu belirten Başkan Cahit Altunay, yaptığı ko-

nuşmada Sultangazi ve çalışmalar hakkında

bilgi verdi. Sultangazi’nin nüfusunun 500 bin ci-

varında olduğunu belirten Başkan Altunay ko-

nuşmasını şöyle sürdürdü: “Çok yoğun nüfuslu

bir ilçeyiz, Diğer ilçelere göre daha hızlı büyü-

yen, daha fazla nüfus artışı olan bir ilçeyiz. Genç

nüfusumuz fazla. Ekonomik olarak ilçemizde

öne çıkan 2 sektör vardır; biri tekstil, diğeri spor

ayakkabısı imalatı. Türkiye’de imal edilen spor

ayakkabıların çok büyük bir kısmı Sultangazi’de

üretiliyor. Halkımızın aile bağları oldukça kuv-

vetlidir. Vatandaşlarımız sosyal yönden birbirine

kenetlenmiş vaziyettedir. Ancak globalleşen

dünyaya açılım noktasında da ciddi bir gayret

vardır.”

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinin

de değerlendirildi görüşmelerde, heyetin bu ko-

nuda Türkiye’yi destekledikleri ifade edildi. Gö-

rüşmelerde ayrıca Türkiye’nin Asya, Avrupa ve

Amerika kıtaları arasında bir köprü vazifesi gör-

düğü de kaydedildi. 

Arjantin heyetinden 
Sultangazi Belediyesi’ne nezaket ziyareti

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, iki ülke arasında 
bağların geliştirilmesi konusunda çalışma yapan Arjantin heyetine teşekkür etti ve çeşitli hediyeler verdi.
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İstanbul’un yeni ilçelerinden Sultangazi, yeni-

lenen yüzüyle ulusal TV kanallarının vazgeçil-

mez çekim merkezi oluyor. Böylece ilçede

gerçekleştirilen hizmetler ve yaşanan değişim,

en yetkili ağızlardan görüntüler eşliğinde ka-

muoyuna sunuluyor. İlçede gerçekleştirilen

park, bahçe, yeşil alan ve altyapı çalışmaları,

sosyal ve kültürel etkinlikler bu vasıta ile hem

Sultangazililere hem de il genelindeki vatan-

daşlara anlatılıyor.

Bu kapsamda, Sultangazi Belediye Başkanı

Cahit Altunay, CNN Türk kanalında canlı ya-

yına katılarak, çalışmalarını ve hedeflerini açık-

ladı. Başkan Altunay, CNN Türk’te yayınlanan

Sami Altınkaya'nın hazırlayıp sunduğu "Çıkış

Yolu" isimli programda ilk 6 aylık icraatlarını

değerlendirdi ve geleceğe ait planlarını anlattı. 

ÇORBA ÇEŞMESİNİ ANLATTI
Başkan Altunay, Ramazan Çadırı’nda da Kanal

D’ye Çorba Çeşmesi uygulaması hakkında

geniş bilgi verdi. Böylece binlerce Sultangazi-

linin iftara yetişme telaşından kurtulduğunu

belirten Altunay, vatandaşların uygulamadan

son derece memnun olduğunu kaydetti.

KURBAN SATIŞ ALANINDAN 

CANLI YAYIN

Bu arada, Sultangazi Belediyesi tarafından

organize edilen kurban satış ve kesim alan-

ları ulusal TV kanallarında geniş yer aldı.

TRT’nin kurban satışlarıyla ilgili çekimlerinin

ardından, Haber Türk TV kurban satış ala-

nından canlı yayın yaparken, FOX TV haber

programında belediyenin çalışmalarını an-

lattı. Show TV ise çalışmaları anlattığı haber

bülteninin yanı sıra kurban satışlarını canlı

yayınına taşıdı.

B A S I N D A  B İ Z

Kısa sürede önemli çalışmalarla çehresi değişen Sultangazi, 
ulusal TV kanallarında geniş yer buluyor.

Sultangazi ekranlarda

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Kanal D muhabirine Çorba Çeşmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Haber Türk TV Show TV CNN Türk TRT
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Sultangazi’de faaliyet gösteren Alevi Bektaşi

sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, Sultan-

gazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’ın verdiği

kahvaltıda bir araya geldi.

Belediye binasında yapılan, Başkan Yardımcıları

Fevzi Dülger ve Av. Hacı Orhan’ın da hazır bu-

lunduğu toplantıya Dünya Ehlibeyt Vakfı Baş-

kanı Fermani Altun, Gazi Cemevi Kültür Vakfı

Başkanı Veli Gülsoy, Alevi Vakıfları Federasyonu

İkinci Başkanı Hıdır Elmas, Pir Sultan Abdal Der-

neği Sultangazi Şube Başkanı Ali Asker Aksu,

Pir Sultan Abdal Derneği İkinci Başkanı Zeke-

riya Dabay, Habipler Cemevi Vakfı Başkanı Yıl-

maz Daşer, Yunusemre Mahallesi Muhtarı

Murat Tanrıverdi ve Gazi Mahallesi Muhtarı Nev-

zat Altun katıldı.

SULTANGAZİ İÇİN BİR ŞANS
Toplantının düzenlenmesinden dolayı Başkan
Altunay’a teşekkür eden sivil toplum kuruluşu
temsilcileri, diyaloga açık hoşgörülü bir yöne-
tici olarak kendisinin Sultangazi için bir şans ol-
duğunu söylediler. Başkanın insan ve düşünce
ayrımı yapmadan hizmeti eşit bir şekilde her-
kese sunduğunu belirten sivil toplum kuruluşu
yetkilileri, şimdiye kadar böyle ciddi bir belediye
hizmeti almadıklarını söylediler. 
İçinde bulunduğumuz hicri ayın Muharrem ayı
olduğunu ifade eden Alevi Bektaşi temsilcileri,
hep yanlarında olan Başkan Altunay’ı cem-
evinde verdikleri oruç açmaya davet ettiler.
Toplum hayatında birlik ve beraberlik açısından
çok önemli olan bu toplantının düzenlenmesi-
nin olumlu yansımaları olacağını kaydettiler.
BAŞKAN ALTUNAY’DAN TEŞEKKÜR
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay da
yaptığı konuşmada, davete icabet eden sivil top-
lum kuruluşu temsilcilerine teşekkür etti. Alevi
Bektaşi sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla ya-
pılan ortak toplantının çok güzel bir ortam sağ-
ladığını belirten Başkan Altunay, “Belediyeyi
şöyle görmenizi istiyorum; Ben hepinize aynı ya-
kınlıktayım, aynı sıcaklıktayım ve aynı mesafe-
deyim. Hepinizin ihtiyaçları farklı olabilir.
Gücümüz yettiğince hep yanınızda olacağız. Her
şeyi yapamayabiliriz, ama imkanlarımız elverdi-
ğince her zaman sizin yanınızdayız” diye konuştu.
Başkan Altunay, konuşmaların adından sivil
toplum kuruluşu temsilcilerinin çeşitli konu-
lardaki sorularını da cevaplandırdı.

SOKAKLAR

Yapan edenlere baştan teşekkür,
Bir nizam intizam aldı sokaklar.
Çalıştık gayretle yürüttük fikir,
Bizi bir sevdaya saldı sokaklar.

Bir zaman ne idi şimdi ne oldu,
Bordürler dizildi iki yan doldu,
Bir zaman içinden geçilmez yoldu, 
Şimdi çiçek gibi oldu sokaklar.

Belediye şaha kalktı yörede,
Çok hizmet sunuldu kısa sürede, 
Gelin görün hele Yunus Emre’de,
Gerçek değerini buldu sokaklar.

Nerde sorun varsa bakıp görüldü,
Her sokağa her araya girildi,
Çukurlar düzeldi asfalt serildi,
Giyindi kuşandı güldü sokaklar.

Hizaya çekildi köşe başları,
Oyalı danteldir parke taşları,
Gerçek yaptık hayalleri düşleri,
Zihinden olmazı sildi sokaklar.

Bugün yoklar kalktı yok olan dündü,
Hizmeti görünce canlar sevindi,
Yakınmalar durdu şikayet dindi,
Mahzun gönülleri çaldı sokaklar.

Hizmet böyle olur görmeyen görsün,
Sezar’ın hakkını Sezar’a versin,
Oklar kına girsin atışlar dursun, 
Neşeyle, sevinçle doldu sokaklar. 

Emek verdi işçi, memur, mühendis,
Tanrıverdi takip etti sürdü iz,
Ve sonuçta mutlu olduk hepimiz,
Bizimle beraber güldü sokaklar.

MURAT TANRIVERDİ
Yunus Emre Mahallesi Muhtarı

Başkan Cahit Altunay’dan Başkan Cahit Altunay’dan 
Alevi Bektaşi Alevi Bektaşi 

sivil toplum kuruluşu sivil toplum kuruluşu 
yöneticilerine kahvaltıyöneticilerine kahvaltı

Alevi Bektaşi sivil 
toplum kuruluşu 

temsilcilerini 
kahvaltılı bir 

toplantıda ağırlayan
Sultangazi Belediye 

Başkanı Altunay, 
“Gücümüz yettiğince

hep yanınızda olacağız”
dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, kahvaltıda bir araya geldiği 
Alevi Bektaşi dernek ve vakıf yöneticilerine, katılımlarından ötürü teşekkür etti.

ŞİİR



Belçika’da çöp konteynırı ve çöp aracı ala-

nında faaliyet gösteren Molok firması yetki-

lileri, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit

Altunay’ı makamında ziyaret etti. İş adam-

larının ziyaretinde, modern ve hijyenik çöp

toplama sistemi konusunda bilgi alışveri-

şinde bulunuldu.

Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı

Mustafa Birinci’nin de hazır bulunduğu zi-

yarete Molok Firması Yönetim Kurulu Baş-

kanı Tony Stevens, Başkan Yardımcısı Fark

Stevens, Ticaret Müdürü Guilloume Ooms

ve firmanın Türkiye Distribütörü Erkan Öz-

demir katıldı.

Molok Yönetim Kurulu Başkanı Tony Ste-

vens, toplantıda 1989 yılından beri uygula-

dıkları çöp toplama sistemi hakkında bilgi

verdi. Stevens, “Bizim uyguladığımız sis-

temde, yerin üzerinde küçük ve estetik bir

çöp bidonu bulunuyor. Bunun içinde ise

yerin altına doğru uzatılmış büyük bir kon-

teynır var. Böylece gerek evsel ve gerekse

endüstriyel atıklar, dışarıya taşmadan, gö-

rüntü kirliliği ve sağlık riski oluşturmadan

muhafaza edilmektedir. Belli dönemlerde

de özel arabalarla koyteynırlar çöp depola-

rına alınmaktadır” dedi.

Çeşitli ebatlardaki konteynırların hep pra-

tik ve hem de daha sağlıklı bir sistem oluş-

turduğunu ifade eden Stevens, estetik,

cazip, güvenli ve ekonomik olan bu sistemin

özellikle yeni kurulan yerleşim birimlerinde

daha fazla tercih edildiğini kaydetti.

ALTUNAY: ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

Sistemin uygulanabilirliği açısından güzel

bir örnek olduğunu belirten Sultangazi Be-

lediye Başkanı Cahit Altunay da, insan sağ-

lığı ve çevre temizliği açısından böyle bir

çalışmanın yapılmış olmasının memnuniyet

verici olduğunu söyledi. Başkan Altunay,

“Biz henüz yeni bir belediyeyiz. Altyapı ça-

lışmalarını hızla gerçekleştiriyoruz. İlçe-

mizde gerek asfalt ve kaldırım gerekse

temizlik çalışmaları sürekli yenilenerek

devam ediyor. Şu anda temizlik araç filosu

yenileniyor. Artık sokaklar ve caddeler daha

temiz olacak. Sizin sisteminiz de oldukça

güzel. Bu konuda ilgili birimlerimiz araş-

tırma yapacaklar. Sultangazi’nin daha

temiz, daha sağlıklı olması için gerekli ça-

lışmaları kararlılıkla yapacağız” diye ko-

nuştu.
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Belçikalı iş adamlarından
Sultangazi’ye ziyaret

Başkan Cahit Altunay’ı makamında ziyaret eden Molok firması yetkilileri, yer
altına gömülerek uygulanan çöp koyteynırı sistemi hakkında bilgi verdiler.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, makamında ağırladığı 
Belçikalı iş adamlarına çeşitli hediyeler verdi.

Molok 

firmasının 

uyguladığı çöp 

konteynırı buz

dağı gibi. 

Asıl büyük

kısmı toprak

seviyesinin 

altında.
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E N G E L L İ L E R  G E C E S İ        

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, engellilerin eğitiminden duy-

duğu katkıyı belirterek, “Bu konuda belediye olarak her zaman imkanla-

rımızı seferber ediyoruz” dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla AK Parti Sultangazi İlçe Baş-

kanlığı tarafından engellilere yönelik yemekli bir toplandı düzenlendi. Top-

lantıya AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Özürlüler Komisyonu Başkanı

Lokman Ayva, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Nejla Sümer, Sultan-

gazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü

Yaşar Demir, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Murat Atım, belediye meclis

üyeleri, engelli öğrenciler ve aileleri katıldı.

İlçede bulunan rehabilitasyon merkezlerinin düzenlediği çeşitli gösteri-

lerin ardından bir konuşma yapan Başkan Altunay, “Bu akşam yavruları-

mızın folklör oyunlarıyla ne kadar mutlu olduğunu gördük. Onların

eriştikleri bu heyecana şahit olduk. Onların mutlu olmasından da bizler

mutlu olduk. Önemli olan fiziksel bir engel değildir, önemli olan gönlü-

müzde, kafamızda, o yaşama tutunma savaşını verebilmektir. Önemli

olan hayatla mücadele savaşını verebilmektir. Bu kardeşlerimiz bunu be-

cerebilmişler. Bu sabrı verebilmişler. Bu kardeşlerimize ve onlara katkı

sağlayanları kutluyorum” dedi.

BELEDİYE ENGELLİLERİN YANINDA
Engelliler konusunda herkese görevler düştüğünü ifade eden Başkan Al-

tunay, “İnşallah engelsizler içersinde engellileri de mutlu yaşatma aşkını

ve şevkini birlikte yaşatmak istiyoruz. İlçemizde bu konuda eğitim veren

5 tane okul var. Biz belediye olarak engellilere yardım ve onların istih-

damı konusunda elimizden gelen yardım ve gayreti gösteriyoruz. 

Hemen her konuda önceliği engelli kardeşlerimize veriyoruz. Gerek sos-

yal yardımlar ve gerekse kültürel gezilerde imkanlarımız sizin emrinize

amadedir. Bunda hiçbir kısıtlama yapmadık, bundan sonra da yapmaya-

cağız. Sizlerle bir araya gelip böyle bir coşkuya ortak olmak, böyle bir he-

yecanı birlikte paylaşmak ayrıca mutluluk verici. Bu etkinlikleri yılda bir

gün değil, daha sıkı yapalım” diye konuştu.

Gecede daha sonra ses sanatçısı Selim Gülgören, seslendirdiği şarkıla-

rıyla engellilere güzel bir akşam yaşattı.

Başkan Altunay: Başkan Altunay: 
Engelliler bizim için önceliklidirEngelliler bizim için önceliklidir
Engellilerin mutluluğunu paylaşmaktan onur duyduğunu belirten Sultangazi

Belediye Başkanı Cahit Altunay, “Önemli olan fiziksel bir engel değildir, önemli
olan gönlümüzde, kafamızda, o yaşama tutunma savaşını verebilmektir” diyor.



Küçük yaşta başladığı spor hayatında

önemli başarılara imza atan Sultangazi Şair

Abay Kunanbay Lisesi öğrencisi Gizem

İslam, yeni hedefinin Olimpiyat şampiyon-

luğu olarak açıklıyor.

Gizem İslam, 1993 yılında Tunceli’de doğdu

ve aynı yıl ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi.

İlköğretim yıllarında okulda yapılan bir gös-

teri sonucu Tayland Boksuna ilgi duyan

Gizem, o dönemde başladığı spor hayatında

dünya birinciliği kürsüsüne çıkarak altın ma-

dalya aldı. Şu anda 11. sınıf öğrencisi olan

Gizem, “13 yaşında hocam Yılmaz Çeken yö-

netiminde Tayland Boksuna başladım. Dü-

zenli ve sürekli antrenman yaptım. Spor

çalışmalarımın yanı sıra okuldaki eğitimime

de aralıksız devam ediyorum” diyor.

Başarılı çalışmalarının meyvelerini aldığını

söyleyen Gizem İslam, “Önce İstanbul şam-

piyonu oldum. Daha sonra Marmara Bölgesi

şampiyonu ve ardından da Türkiye şampi-

yonu olarak milli takıma seçildim. 27 Kasım

2009’da Tayland’ın başkenti Bangkok’ta ya-

pılan ve 82 ülkenin yarıştığı Dünya Tayland

Boksu (Muay Thai) şampiyonasına katıldım.

Genç bayanlar 54 kiloda, önce İranlı raki-

bimi nakavtla, ardından da Ukraynalı raki-

bimi sayıyla yendim. Son maçımda ise Rus

rakibimi yenerek şampiyon oldum” diyor.

Binlerce kilometre uzakta bayrağımızı dal-

galandırmaktan dolayı çok mutlu olduğunu

söyleyen Gizem İslam, “Bu çok güzel bir

duygu. İnsan emeğinin karşılığını alınca çok

mutlu oluyor. Şimdiki hedefim Olimpiyat

şampiyonluğu. Bunun için aralıksız çalışıyo-

rum” diyor.

ONUNLA GURUR DUYUYORUZ

Şair Abay Kunanbay Lisesi Müdürü Niyazi

Aktaş ise, Gizem’in başarısından dolayı çok

mutlu olduklarını söylüyor. Aktaş, “Öğrenci-

mizin başarısı bizim için gurur verici. Gençle-

rimize imkan verilince neler yapılabileceğinin

en büyük göstergesi. Başarısının devamını di-

liyorum” dedi.

63B A Ş A R I  Y O L U

Sultangazi Şair Abay
Kunanbay Lisesi 

öğrencisi Gizem İslam,
Bangkok’ta yapılan

Tayland Boksu dünya
şampiyonasında 

birincilik kürsüsüne
çıkarak göğsümüzü

kabarttı.

Sultangazi’den dünya şampiyonluğuna;

Altın yumruk: Gizem

Dünya Şampiyonu Gizem İslam, Okul Müdürü Niyazi Aktaş ve Müdür Yardımcısı Nimet Yavuz ile birlikte
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Sultangazi Belediyesi, sosyal ve sportif faa-

liyetleri kapsamında Gençlik ve Spor Kulü-

bü’nü hayata geçirdi.

Kulüp kuruluşu amacıyla bir süre önce düzen-

lenen toplantıya Belediye Başkanı Cahit Altu-

nay’a vekaleten Başkan Yardımcısı Fevzi

Dülger, Sultangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal

İşler Müdürü Yavuz Padem, Belediyespor Ku-

lübü Başkanı Ahmet Yıldız ile Cevdet Şenkar-

deşler, Mustafa Günaydın, Kemal Eyüpoğlu,

Ergin Kırmaç ve Cemal Güvercin katıldı.

Görev bölümünün yapıldığı toplantıda ayrıca

kulübün çalışma disiplini ve yol haritası üze-

rine çalışma yapıldı.

Kulübün faaliyetlerinin belediye binası kar-

şısında yer alan tesislerde yapılacağını be-

lirten Belediyespor Kulüp Başkanı Ahmet

Yıldız, amaçlarını şöyle açıkladı: “İlçemizde

bulunan gençlerimizi kötü alışkanlıklardan

arındırmak ve onları topluma faydalı birey-

ler haline getirmek amacıyla boş zamanla-

rını geçirebilecekleri amatör ve

profesyonelce yapabilecekleri spor branşları

oluşturarak, gençlerin bir araya gelmesini

sağlamak ve ilçemizin Türkiye’de tanınırlık

oranına katkıda bulunmak amacıyla faali-

yetlerimizi farklı branşlarda oluşturacağız.”

AMATÖR SPORA DESTEK

Başkan Yıldız, branşlar ve çalışmalarla ilgili

olarak da şöyle konuştu: “İlk etapta, özellikle

salon sporları ile daha fazla gence hizmet

verilebileceğini düşündüğümüz için güreş,

karate, tekvando gibi branşlarda eğitim ve

yarışmalara katılmayı planlıyoruz. Bilhassa

ilçemizde genç neslin fazla olması bu ihtiya-

cın doğmasını sağlamıştır. Ayrıca Belediyes-

por Kulübü olarak ilçemizde bulunan

amatör spor kulüplerine sayın başkanımızın

da desteği ile onların daha iyi ortamlarda

spor yapmaları ve yarışmalarda başarı sağ-

lamaları için gereken desteği, hiçbir ayrım

yapmadan vereceğiz. Bu arada kulübümüz

bünyesinde Engelliler Basketbol Takımı kur-

mayı da hedefliyoruz.

Özellikle yaz aylarında, ilköğretimde bulunan

çocuklarımızın tatil dönemini iyi bir şekilde de-

ğerlendirmeleri için yaz okulları tertip etmeyi

ve okul döneminde de bünyemizde bulunma-

yan branşlarda okullararası atletizm, voleybol

ve basketbol yarışmaları düzenleyerek, ilçe-

mizde bu spor dallarının geliştirmeyi ve insan-

ları sosyal hayata hazırlamayı istiyoruz.”

Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü kuruldu

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki gençlerin boş zamanlarını daha iyi 
değerlendirmesi amacıyla spor kulübü kurdu. Kulüp Başkanı Ahmet Yıldız,

“Sultangazi’nin adını sporla da duyuracağız” diyor.

Ahmet Yıldız Kulüp Başkanı
Mustafa Günaydın Asbaşkan
Cevdet Şenkardeşler Genel Sekreter
Yavuz Padem Muhasip
Kemal Eyüpoğlu Yönetim Kurulu Üyesi
Ergin Kırmaç Yönetim Kurulu Üyesi
Cemal Güvercin Yönetim Kurulu Üyesi

Sultangazi Belediyespor 
Kulüp Yönetimi
Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Ku-
lübü yönetimi şu isimlerden oluşuyor:
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Sultangazi’de ikamet eden ve 15 yıldır yaptığı ‘Kick

Boks’ta başarıdan başarıya koşan Nezahat Erbaş, yeni

hedefini dünya şampiyonluğu olarak belirledi. 

1981 yılında Sivas’ın Kangal ilçesinde doğan genç sporcu

Nezehat Erbaş küçük yaşlarda başladığı spor çalışmalarını

bugün önemli başarılarla süslüyor. 15 yıldır Sultangazi’de

oturduğunu söyleyen Erbaş şöyle konuşuyor: “Yaklaşık 15

yıldır Uzakdoğu sporlarıyla ilgiliyim. Bunun 5 yılı kungfu,

karate ve tekvando ile geçti,10 yıldır da kick boks yapıyorum.”

Çok sevdiği spor yaşamına çocuk yaşlarda başladığını ifade

eden Nezahat Erbaş bu konuda ise şunları söylüyor: “Sporu çok seviyordum. Bir şeylerle uğ-

raşmak adına çocukluğumda sporu seçtim. O dönemlerde Türkiye’de karate yaygındı. Önce

kungfu ile başladım, sonra karate yaptım, daha sonra tekvando yaptım. Sonrasında da hocam İs-

mail Güner’le tanıştım ve kick boksa başladım. Hocam yurt dışından Türkiye’ye gelmişti. Kendi-

siyle tanıştım, hoşuma gitti ve beraber çalışmaya başladık. Hocam bana kick boks u sevdirdi ve

1999’dan beri 10 yıldır bu sporu yapıyorum.”

Halen bir TV kanalında canlı olarak yayınlanan 2 müsabakaya hazırlandığını ifade eden Nezahat

Erbaş, elde ettiği başarıları ise şöyle özetliyor: 

“Hocam İsmail Güner’le tanıştıktan sonra çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdim. Profesyonel ola-

rak yaptığı kick boksta Türkiye Şampiyonu oldum. O dönemde sporcular yurt dışına kolay kolay

çıkamazken, hocamla biz bunu başardık ve Hollanda, Almanya ve Macaristan gibi birçok ülkeye

gidip sporumu icra ettim. Türkiye’nin benden haberi olmadan ben bayrağım için tüm bunları ba-

şardım. 2005 yılında düzenlenen kick boks organizasyonunda İtalya’da Dünya 3.lüğünü aldım.

2008’de Avrupa şampiyonluk maçı yaptım ve Rus rakibimi yenerek şampiyon oldum.”

Çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade eden Nezahat Erbaş, “Şimdi profesyonel anlamda yeni

başarılara imza atarak ülkemi temsil ediyorum. Yeni hedefim profesyonelde Dünya Şampiyonu

olmak” diyor.

Kick bokstaki gururumuz, Avrupa şampiyonu Nezahat Erbaş’ın yeni hedefi;

Dünya şampiyonluğu
Profesyonel kick boksta 
ülkemizi başarı ile temsil eden 
Nezahat Erbaş, 
dünya şampiyonu olarak 
bayrağımızı dalgalandırmak istediğini 
söylüyor…
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Bütün maçlarını 
galip gelerek 

sezonu zirvede 
tamamlamayı 

hedeflediklerini 
söyleyen Kulüp 
Başkanı Yılmaz, 

“Sultangazililerden 
kulübümüze destek

vermelerini 
istiyoruz” diyor.

Sultangazispor Kulüp Başkanı Nevzat Yılmaz:

Hedefimiz profesyonel lige çıkmak

Başarılı bir sezon geçiren Sultangazispor Kulüp
Başkanı Nevzat Yılmaz, çalışmalarını ve hedef-
lerini dergimize anlattı.

* Sayın Yılmaz, öncelikle kulübünüz hakkında
bilgi verir misiniz?
Öncelikle, dergimizde kulübümüze yer ayırdığı-
nız için şahsım ve kulübüm adına sizlere teşek-

kür ediyorum. Kulübümüz 1985 yılında kuruldu
ve 2009 yılı Mayıs ayına kadar Sultançiftlik Spor
Kulübü olarak faaliyet gösterdi. Bu süre zar-
fında 2 kez Süper Amatörde mücadele etme ba-
şarısını gösterdi. Her dalda defalarca
şampiyonluklar yaşadı. Bunlardan en anlamlı-
larından bir tanesi miniklerde namağlup şam-
piyonluk  oldu. 1 Amatörde namağlup
şampiyonluk yaşamamız, semtimizi başarıyla
temsil etmemiz bizi çok sevindirdi.

* Bir süre önce bir birleşme yaşadınız, bu konuda
neler söylemek istersiniz?
2001 yılından itibaren tesis sorunumuz vardı.
Tüm yetkililerimizin de bildiği hassas bir konu.
Tüm bu olumsuzluklara rağmen bu günlere
geldik. Bizimle aynı sıkıntıları çeken kardeş ku-
lübümüz olan ve 1994 yılında kurulan Sultan-
gazispor Kulübüyle 2009 yılının Haziran ayında
ön şartsız olarak birleşmeye karar verdik. Ve
Sultangazi Spor Kulübü adı altında birleştik. Bu
birleşmeyi sağlarken, iki güzide kulübü olarak
ilçemizin işadamları ve spor severlerini bir çatı
altında toplamayı amaçladık. Kaymakamımız
Yusuf Ziya Çetinkaya ile Belediye Başkanımız
Cahit Altunay ve ekibine, bizlere verdikleri des-
tek ve güven için sahsım ve yönetim kurulu ar-
kadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. 

Sultangazispor Kulüp Başkanı Nevzat Yılmaz

Sultangazispor Kulüp binası, Sultangazi Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya ve 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay'ın da katıldığı bir törenle açıldı.
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* Kulüp açılışı ile ilgili duygularınızı alabilir
miyiz?
Birleşme sonrası yeni oluşan 36 kişilik yönetim
kururlumuz gelecekle ilgili şu yönde bir karar
aldık; önce kulübümüze ve ilçemize yakışır lokal
yapmak. Allah’a şükür, bir buçuk ay gibi kısa bir
sürede bunu başardık. Gelen her kademedeki
misafirlerimizin rahatça oturup istirahat ede-
ceği, çayını kahvesini içebileceği, maçını izleye-
bileceği bir lokal yaptık. İkinci olarak ilçemiz
adını taşıyan futbol takımını güçlendirerek
transfer yapmak.
Bu konuyla alakalı yine ilçemizde yaşayıp başka
semtlerde ve başka takımlarda oynayan yete-
nekli futbolcular transfer ederek, oldukça güçlü
(8 maç 8 galibiyet) bir takım kurduk. Bu yıl he-
deflerimize bir bir ulaşıyoruz.

* Kulüp çalışmalarınız ve başarı grafiğiniz ile il-
gili neler söylemek istersiniz?
Kulübümüz şu an yalnızca futbol branşında mü-
cadele ediyor. Futbolun her kategorisinde lig-
lerde takımımız var. Kategoriyi açmak gerekirse
7 kategoride, yani 7 yaş grubunda mücadele edi-
yoruz. 
Bir diğer çalışmamız belediye spor kulübüyle ko-
ordineye geçerek, birkaç bireysel branşta da il-
çemizin adını duyuracak faaliyetlerde
bulunmak istiyoruz. Sultangazi Spor Kulübü
futbol takımı olarak bu yıl tüm branşlarda ba-
şarılı bir sezon geçiriyoruz. A takımımız ligde oy-
nadığı 8 maçını da alarak çok başarılı maçlar
çıkarıyor. Hedef 18 maçta namağlup olarak bir
üst gruba çıkmak.

* İleriye dönük hedefleriniz konusunda neler
söylemek istersiniz?

Kulübümüz kurulduğu günden beri gerek alt

yapı gerekse üst yapıda her zaman başarılı ol-

mayı hedeflemiştir. Zaten tarihçemizde görüle-

ceği gibi tesis bakımından bütün zorluklara

rağmen her dönem ilk sıralara oynayan bir

kulüp yapımız var. Şimdi daha da güçlendik

daha da azimliyiz. Çünkü Sultangaziyiz, ona

layık olmak tek hedefimiz. İleriye dönük olarak

bu güç ve bu azim bizde olduktan sonra değerli

kaymakamımız ve belediye başkanımız ilçe spo-

runa katkılarını ve desteklerini sürdürdükleri sü-

rece yakın zamanda ilçemizi profesyonel ligde

görmeyi hedefliyoruz. Tabi en büyük sıkıntımız

olan tesisi sorunu çözüldükten sonra Buradan

tüm Sultangazi halkına sesleniyorum maçları-

mıza gelin ve kulübümüze sahip çıkın.

Sultangazispor grubunda lider durumda
TAKIM O G B M A Y P       
SULTANGAZİ 8 8 0 0 31 7 24
K.M.PAŞA 8 6 1 1 35 11 19
H.R.PAŞA 8 5 1 2 19 11 16
MADENSPOR 8 5 0 3 16 16 15
ŞİŞLİ YAYLA 8 4 1 3 14 10 13
İST.ARTVİN 8 4 1 3 17 15 13
SİYAVUŞPAŞA 8 2 1 5 8 20 7
NİŞANTAŞI 8 1 1 6 11 26 4
ÇAPA 8 1 0 7 17 34 3
FATİH 8 0 2 6 4 22 2

SULTANGAZİ 7 0 FATİH
ÇAPA 2 3 İST.ARTVİN
SİYAVUŞPAŞA 1 2 NİŞANTAŞI
ŞİŞLİ YAYLA 3 1 MADENSPOR
K.M.PAŞA 3 1 H.R.PAŞA

Geçen sayıdaki bulmacanın çözümü



Bulmacayı doğru olarak çözüp, www.sultangazidergisi.com adresini ziyaret ederek gönderen okuyucularımızdan 
kur’a ile belirlenecek 5 kişiye, Necip Fazıl Kısakürek’in eserlerinden oluşan “Kitap Seti” hediye edilecektir.

S.Gazi’de bir
mahalle

İstanbul’un
bir ilçesi

Sultangazi’de
bir 
lise

Birden 

Bir tür kalın
kumaş

Duvar ve
tavan

süsleme 
ustası

Sigorta ve
navlunlu fiyat

Büyük tımar

Çok, 
daha çok

Tümör

S.Gazi’de bir
mahalle

S.Gazi 
sınırları 
içindeki 
baraj

Bir görevi ye-
rine getirme

Duman kiri

Kuşatma,
etrafını 
çevirme

Büyük 
erkek 

kardeş

Bir tür erkek
başörtüsü

Emare

Lüksem-
burg’un 
trafikteki
sembolü

Yapma, 
etme
Ced,
baba

Bir 
erkek 
adı

Çocuk ma-
ması yapılan

bir tür un

Alev,
yalaz

En fazla

Oyun 
oynayan

İsmin bir hali

Samaryumun
sembolü

Alfabenin
ikinci
harfi

Bir harfin
okunuşu

Namazın 
bir 

farzı

İlkbahar

Bir tür ince
dantel

Küçük
özel görev

birliği
Anıt

Usanç ve
öfke anlatan

söz

Fatih Sul-
tan’ın şiirde
kullandığı

mahla

ABD 
Başkanı

(Barack ....)

Su

Korkma ve
şaşma sözü

Namaz
çağrısı
Küçük
nebat

Tuvalet

Büyüklük

Bayındırlık

Güney’de bir
ilimiz

Hinduca’da
ilk insan

Savaş yap-
mış kimse

Bir tür 
Karadeniz

kayığı

Genişlik

KKTC’ye
göre Türkiye

Yayvan,
genişçe
sepet

Bir ünlem
S.Gazi’de spor

kompleksi
(.... Yerlikaya)

Mecburi,
zaruri

Sıcaklık

Vilayet

Alay yollu

Esasla ilgili

Kimyada
bizmut

Büyükanne

Kuzu sesi

Atom nu-
marası aynı

olan ele-
mentler

Pars
Yüksek

frekanslı ses
titreşimi

Mal üretme

Bir yerin kişi
sayısı

Lityumun
sembolü

Noksansız

Yaşanılan
yer, 

barınak

Çabuk

Büyük tahıl
ambarı

Bir 
bayan 

adı

Bir gezegen

Bir bağlaç

Baston

Halbuki, oysa

Bayağı, 
sıradan

Doku teli

Utanma 
duygusu

Güven

Metneryumun
sembolü

Ne olursa
olsun

Kimyada
potasyum

Su kıyısın-
daki kumlu

yer, plaj

Bir
nota

Avrupa 
ortak para

birimi

Stenografi
için yapılmış

yazı makinesi

Ö D Ü L L Ü  B U L M A C A H a z ı r l a y a n :  
H Ü S E Y İ N  T Ü R K O Ğ L U
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