
B A Ş K A N ’ D A N

Kıymetli hemşehrilerim;

Zaman su gibi akıp gidiyor. Sizinle buluştuğumuz dergi-

mizin üçüncü sayısı elinizde. Ve 29 Mart’ta, göreve ge-

lişimizin birinci yılını geride bırakmış bulunuyoruz.

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hemşerile-

rimize seçim öncesi verdiğimiz

vaatleri yerine getirebilmek

amacıyla yoğun bir gayret gös-

teriyoruz.  Sizler de takdir eder-

siniz ki Sultangazi’nin yatırım ve

hizmetlerini gerçekleştirmeden

önce, kurumsal yapıyı oluştur-

mak, daha öncesinde bağlı oldu-

ğumuz ilçeden ayrılma sürecini

tamamlamak ilk önemli adımımızı oluşturdu.

Doğru olanı, en iyiyi ortaya koyabilmek için acele etmedik,

günü kurtaracak yatırım ve hizmetlere yönelmedik. Sul-

tangazi’nin geleceğine yönelik yatırımlarımızı belli bir

program doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli projeler

olarak belirledik ve bu doğrultuda çalışmalara başladık.

Bugüne kadar geçen zaman içerisinde fiziki anlamda,

göze hitap eden yatırımlar yerine aciliyet arzeden ve ge-

lecekte yapılacak yatırımlar sırasında sorun oluşturabi-

lecek alt yapı yatırımlarına ağırlık verdik.

Birçok sorunu olan ilçemizde bu kısa sürede çok sayıda

önemli çalışmaya imza attık. Bir taraftan kuruluşumuzu,

teşkilatlanmamızı tamamlarken; diğer taraftan hizmete

koyulduk. Sultangazimizin öncelikli konularını belirledik

ve hızla üzerine gitmeye başladık. 

Mevsimine ve dönemine göre yapılacak “ivedi” çalış-

malarla birlikte, altyapı çalışmalarını başlattık. Asfalt

ve kaldırım çalışmalarında yapabileceğimiz çalışma

süresi, hava şartları nedeniyle kısıtlı olmasına rağmen

90 bin ton asfalt serimi yaptık. 120 bin m2 trotuar ça-

lışmasını gerçekleştirdik. Önümüzdeki yaz döneminde

bu alanlardaki hizmetlerimiz daha da artacaktır.

Halkımızın yaşam alanlarının kalitesini yükseltmek için

var olan parklarımızı yeniden düzenledik. 18’i yeni ve

18’i de tamamen yenilenmiş olarak 36 parkı daha ilçe-

mize kazandırdık. 

Yine sizlerin merakla ve heyecanla beklediği belediye

hizmet binasının yeri ile ilgili arsa ve tapu sorunlarını

belediyemizin 1. yılında çözüme kavuşturarak, hizmet

binamızla ilgili en önemli adımı atmış bulunuyoruz.

Proje çalışmasının tamamlanmak üzere olduğu hiz-

met binamızın temellerini sonbaharla birlikte atmayı

planlamaktayız.

Her mahalleye ‘modern kapalı pazar yeri’ çalışmamızın

ilk adımını Sultançiftliği Mahallemizden başlatmış bulu-

nuyoruz. 50 Yıl Mahallemizde Kültür Hizmet Binamızın

ihalesi tamamlandı.

Bunun yanında sosyal ve kültürel çalışmalarla halkımızın

yanında yer aldık.  Sonbaharda yaşanan sel felaketinde

vatandaşlarımızın yaralarını sardık, kısa da sürse yoğun

kış şartlarında bütün ekibimizle gece gündüz seferber

olduk. 

Her zaman ifade ettiğim gibi eğitim ve sağlık konuları

öncelikli konularımız oldu.

Bütün hizmetleri burada detaylı olarak açmayacağım,

ancak şu kadarını belirtmek isterim; Sultangazi’nin eği-

tim ve sağlık konusunda açığı kalmayacak. Bunun için

yeni okullar, meslek liseleri ve yüksek okullar; yeni sağ-

lık ocakları ve hastaneleri ilçemize kazandırmanın

yoğun gayreti içerisindeyiz. Okul alanlarının ve Devlet

Hastanesi arsasının tahsisi konularını tamamlamış bu-

lunmaktayız.   

Tüm bu altyapı çalışmalarının ardından Sultangazi’de

hizmet alanlarının mantar gibi üretilmeye başlandı-

ğına hep beraber şahit olacağız. 

Kültür-sosyal faaliyetlerimiz geçen yaz gösterdiğiniz

ilgi ve alaka ile bizleri daha iyisini yapmaya yönlendirdi

ve bu yaz Ramazan Etkinlikleri yanında yüzlerce faali-

yeti yapmaya yöneltti. Sultangazi halkımızı bu yaz dolu

dolu bir kültürel etkinlik programları bekliyor.

Yeni olan ilçemiz artık şehir olma yolunda. Birçok nok-

tada sorun olarak gördüğümüz konular avantaja, fır-

sata dönüşecek. İlçemiz bu noktada önemli kazanımlar

elde edecek.

İlkbahara girerken, geçen yıl faaliyete açtığımız Sul-

tangazi Mesire Alanı’nı bu yıl daha aktif hale getiriyo-

ruz. Bütün vatandaşlarımızı baraj manzaralı mesire

alanına davet ediyoruz. Yüzlerce dönümlük mesire ala-

nında piknik yerleri yanında yürüyüş ve koşu parkurları,

binicilik kursları, spor ve oyun sahaları siz Sultangazi-

lileri ve bütün İstanbulluları ücretsiz olarak bekliyor. 

Bizler sizlerden aldığımız güç ve inançla çalışıyoruz.

Sevgiyle ve sağlıcakla kalın…

Sultangazi için el ele
gönül gönüle…

CAHİT ALTUNAY
SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI
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Değerli Sultangazililer,

Soğuk kış aylarını geride bıraktığımız, tabia-

tın yeniden canlandığı şu bahar günlerinde

size tekrar merhaba demenin mutluluğunu

yaşıyoruz. Evet, bahar yeni bir canlılık, yeni

bir diriliş müjdesi veriyor. Dergimizin yayın

hayatına başladığı ilk günkü heyecanımız,

baharla birlikte bir kat daha artıyor. 

Her sayısında biraz daha olgunlaşan Sultan-

gazi Dergisi’nin yeni sayısı da dolu dolu hazır-

landı. Sultangazi Belediyesi’nin faaliyetleri ile

birlikte ilçemize ve sosyal hayata dair birçok

konunun yer aldığı dergimizin, siz değerli

okurlar tarafından takdir görmesi, bizler için

en önemli teşvik unsuru oluyor. Sıcak ilginiz

ve bitmek tükenmek bilmeyen desteğiniz için

hepinize teşekkür ediyoruz…

İÇERİKTE NELER VAR?

Sultangazi Dergisi’nin bu sayısında da ilgi ile

okuyacağınız oldukça fazla konu ve konuk var. 

Değişik mahallelerden vatandaşlarımızın

görüş, öneri ve şikayetlerini ihtiva eden “SUL-

TANGAZİ KONUŞUYOR”da çok sayıda vatan-

daşımızı konuk ediyoruz. Farklı meslek

gruplarından vatandaşlarımız, bu köşeden

istek ve dileklerini dile getiriyorlar. Bu sayı-

mızda ayrıca, belediye binamıza gelen va-

tandaşlara bir çeşit danışmanlık yapan

“KENTLİ SERVİSİ”ni tanıtıyoruz. Kentli Ser-

visi’nin çalışmaları ve vatandaşlara sağladığı

katkıları ilgi ile okuyacaksınız.

İlçemizde garibanların baş dostu olan Sul-

tangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma

Vakfı’nın çalışmaları hakkında Vakıf Müdürü

Yeşim Garan ile görüştük. Her zaman garip

gurebanın yanında olduklarını söyleyen

Yeşim Garan, ilçedeki yardım çalışmalarını

dergimize anlattı.

Dergimizin bu sayısında eğitim kurumu ola-

rak Orhangazi İlköğretim okulu’nu tanıtıyo-

ruz. Okul Müdürü Abdurrahman Ada, eğitim

ve sosyal çalışmalarını sizler için anlattı.

Her sayıda bir kamu kurumunu konu edindi-

ğimiz köşemizde bu sayımızda Sultangazi

Müftüsü Ertuğrul Koyuncu’yu misafir ettik.

Sultangazi’nin manevi fotoğrafını çeken Ko-

yuncu, son dönemlerde dini eğitimde seviye-

nin arttığını ve bunun da sevindirici bir

gelişme olduğunu belirtiyor. 

Standart konu başlıklarından olan “Bir ma-

halle bir muhtar” bölümünde Eski Habibler

Mahallesi Muhtarı Osman Yıldırım, “Bizim Ana-

dolu” bölümünde ise GOP ve Sultangazi Erzu-

rumlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma

Derneği’nin çalışmalarına yer veriyoruz. 

PORTRE: DAVUT GÜLOĞLU
Portre köşesinde ağırladığımız Karadenizli

sevilen sanatçı Davut Güloğlu, çalışmalarını

Sultangazi Dergisi okuyucuları için anlattı.

Karadeniz evlerinin vazgeçilmez parçası olan

“Nayla”yı memleketi Rize’den söküp Habib-

ler’deki evinin önüne getiren Hasan Yazıcı’nın

ilginç hikayesini sizlerin de beğeneceğinizi

umuyoruz. Başarı Yolu’nda Bahat Sağlık Gru-

bu’nun tanıtıldığı dergimizin “Sağlık” bölü-

münde ise Uz. Dr. Hasan Samur, kalp damar

hastalığı riskini kaleme aldı. 

İlçemizin önemli spor kulüplerinden Genç-

lerbirliği Spor’un tanıtıldığı bu sayımızda ay-

rıca Sultangazi Belediyesi’nin birçok

etkinliğine yer veriliyor.

Yeni sayımızda daha yeni konularla karşı-

nızda olmak ümidiyle hoşça kalınız…

Baharla gelen
yeni bir canlılık

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



Z İ Y A R E T

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay,

ilçe esnafına yönelik moral ziyaretlerini ara-

lıklı olarak devam ettiriyor. Başkan Altunay,

bu kapsamda Habipler Mahallesi esnafını da

ziyaret etti ve burada bulunan Rize’nin İkiz-

dere ilçesine bağlı İleca Köyü Derneği’nde

vatandaşlarla sohbet etti.

Baştan Cahit Altunay’ın esnaf ziyaretine

Sultangazi AK Parti İlçe Başkanı Murat Atım

ve Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger

de eşlik etti. Ziyaret kapsamında vatandaş-

ların sorunlarını dinleyen Başkan Altunay,

belediyenin yaptığı çalışmaları ve ileriye

dönük hedefleri anlattı.

BİRLİKTE ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ

Sultangazi Belediyesi olarak “birlikte yöne-

tim” ilkesini benimsediklerini ifade eden

Başkan Cahit Altunay, “Halktan kopuk bir

yönetim sergilemiyoruz. Sorunlarımızı bir-

likte paylaşıyor ve çözüm üretiyoruz. Bunun

için 444 23 32 nolu Çağrı Merkezi’mizle sü-

rekli vatandaşımızı dinliyoruz. Bu da yetmi-

yor, fırsat buldukça sizleri ziyaret ediyoruz.

Hepinizin gözlemlediği gibi bir yılda ilçemi-

zin çehresi değişti. Yollar, kaldırımlar, yeşil

alanlar, üst geçitler Sultangazi’nin görünü-

münü değiştirdi. Çalışmalarımızı hız kes-

meden sürdürüyoruz. 

Kısa sürede şehir meydanı ve resmi binalara

kavuşacağız. Bu konudaki çalışmalarımız da

aralıksız devam ediyor” dedi.

KAPIMIZ HALKA AÇIK

Sultangazi Belediyesi olarak sosyal ve kül-

türel alanlarda da çalışmaların sürdüğünü

ifade eden Başkan Altunay, vatandaşların

her türlü sorunlarını kendileri ile paylaşabi-

leceklerini, kapısının her zaman halka açık

olduğunu kaydetti.

Duyarlı davranışından dolayı Sultangazi Be-

lediye Başkanı Cahit Altunay’a teşekkür

eden Sultangazililer ise çalışmalara ve il-

çede yaşanan değişime şahit olduklarını be-

lirterek, gelecekte çok daha güzel işler

yapılacağını söylediler.

Belirli aralıklarla ilçe esnafını ziyaret eden Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay, vatandaşların her türlü sorunlarını kendileri ile 

paylaşabileceklerini, kapısının her zaman halka açık olduğunu kaydetti.

Başkan’dan esnafa moral ziyareti
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6 E T K İ N L İ K  /  H A B E R :  O N U R  K E N D İ R

Sultangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Mü-

dürlüğü tarafından organize edilen “Aile İçi Eği-

tim” seminerlerinin ilk turuna katılan 509

bayana, katılım sertifikası verildi. Sultan Düğün

Salonu’nda düzenlenen törene AK Parti İstan-

bul Milletvekili Recep Koral, Sultangazi Kayma-

kamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Sultangazi Belediye

Başkanı Cahit Altunay, İlçe Milli Eğitim Müdürü

Yaşar Demir, Halk Eğitim

Müdürü Mustafa Mamur,

AK Parti Sultangazi İlçe

Başkanı Murat Atım, Sul-

tangazi Belediye Başkan

Yardımcıları Fevzi Dül-

ger, Av. Hacı Orhan ve

Hakan Ceylan, Kültür ve

Sosyal İşler Müdürü

Yavuz Padem, Özel

Kalem Müdür Vekili Adil

Dayıoğlu, Basın Yayın ve

Halkla İlişkiler Müdürü

Mithat Yolcu ile bele-

diye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, birçok

sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve çok sayıda va-

tandaş katıldı. 

İLÇENİN TAMAMINA SEMİNER

Çalışmaların sinevizyon gösterisi ile katılımcı-

lara sunulduğu toplantıda konuşan Belediye

Başkanı Cahit Altunay, çok büyük bir heyecan

yaşadığını söyledi. 8-9 aylık bir projenin sonuç-

“Aile İçi Eğitim” 
seminerine katılan

509 bayana, 
düzenlenen törenle

sertifika verildi. 
Başkan Altunay, 

“Başarılı olduğumuz
bu çalışmayı 

sürdüreceğiz ve 
Sultangazi’de bu 

seminere herkesin 
katılmasını 

sağlayacağız” dedi.

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği 
“Aile İçi İletişim Seminerleri”nin birinci turu tamamlandı

Sultangazi’de ‘sertifika’ heyecanı

Sertifika töreninde sağdan sola: Sultangazi Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı 

Murat Atım ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir birarada.



landığını belirten Başkan Altunay, “Sultangazi

şehir olma yolunda hızla ilerliyor. Siz bize gü-

venip seçtiniz, biz de sizin güveninize layık ola-

cağız” dedi. Aile İçi İletişim Semineri’nin çok

verimli bir çalışma olduğunu belirten Başkan

Altunay, “Bu seminden güzel bir verim aldık. Se-

minerin ertesi gün de şehir turları düzenledik.

Bu günkü sertifika töreniyle birinci aşamayı ta-

mamladık. 500’ü aşkın kardeşimiz bugün serti-

fika alıyor. Amacımız Sultangazi’de bu eğitimi

almayan kimsenin kalmaması. Bunu başaraca-

ğız” diye konuştu. Düzenlenen gezilerin Çanak-

kele, Bursa gibi illere de yayılacağını ifade eden

Başkan Altunay, “Aile içi iletişim seminerlerinin

birçok eksikliği giderdiğine inanıyorum. Katı-

lımcıların eşleri ile çocukları ile ve komşuları ile

diyaloglarının arttığına inanıyorum. Toplum

olarak bir noksanlığımız birbirimizi dinleyeme-

mek, anlayamamak. İşte bunu başarmalıyız.

Karşımızdakini dinlemeliyiz. İşte bu seminer-

lerle toplumun çekirdeğini oluşturan ailede ile-

tişimi kurmak istedik. Bunda da başarılı olduk

diye düşünüyorum” diye konuştu. 

Sultangazi Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya ve

AK Parti İlçe Başkanı Murat Atım’ın  konuşmala-

rının ardından “Aile İçi İletişim Seminerleri”ne ka-

tılan 509 bayana sertifikaları verildi.

Törene katılarak bir konuşma yapan AK Parti İs-

tanbul Milletvekili Recep Koral da ülkemizde

toplumsal olarak gerçekleştirilen kaynaşmanın

örnek teşkil ettiğini belirtti. Merkezi yönetimin

de halkla sürekli iç içe olduğunu ifade eden

Koral, “Bu kaynaşma oldukça bizim toplumu-

muzun önünde hiç kimse duramaz. Artık ülke-

mizde her şey yerli yerine oturuyor. Dünya

değişiyor, Türkiye değişiyor. Halkımız ne istiyorsa,

Sultangazi ne istiyorsa onun için çalışıyoruz. Her

şey daha güzel olacak” dedi. Konuşmasının ar-

dından Başkan Altunay tarafından Milletvekili

Koral’a bir plaket takdim edildi.

KATILIMCILARDAN TEŞEKKÜR

Seminerlere katılarak sertifika alan hanımlar,

böyle bir organizasyon düzenlediği için Sultan-

gazi Belediyesi’ne teşekkür ettiler. Düzenlenen

seminerlerin kendilerine çok önemli kazanımlar

sağladığını ifade eden katılımcılar, bu tür orga-

zisayonların devam etmesi temennisinde bulun-

dular.

Katılımın yüksek olduğu törene iştirak edenler

Mine Gez’in seslendirdiği türkülerle unutamaya-

cakları anlar yaşadılar. Sertifika dağıtım töre-

ninde ayrıca katılımcılara “Sözlerin Renkleri”

isimli kitap hediye edildi. 

YENİ TUR DÜZENLENECEK

Sultangazi Belediyesi tarafından ilçenin bütün

mahallelerine yönelik düzenlenen 15 seminer

programında kişisel gelişim uzmanları Sıtkı As-

lanhan ve Oktay Mahşer tarafından Aile İçi İleti-

şim seminerleri verildi. Seminerlere katılan 509

bayana “Evlilikte hedef”, “”şler arası diyalog”,

“Ebeveyn ve çocuk ilişkileri” ile !Sağlıklı bir aile

için çözüm önerileri” konuları işlendi. Seminere

katılan bayanların ertesi gün İstanbul’un tarihi

ve turistik mekanlarına götürüldüğü seminerle-

rin devamlı olacağı ve yakında ikinci tur çalış-

malarına başlanacağı kaydedildi.
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Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
törende bazı katılımcıların sertifikalarını verdi. 
Başkan Altunay ayrıca törene katılan 
İstanbul Milletvekili Recep Koral’a da bir plaket takdim etti.



Sultangazi Belediyesi bir ilke daha imza attı

Uygulamalı 
Trafik Eğitim Parkı

Sultangazi Belediyesi tarafından kısa sürede yapılarak hizmete açılan 
uygulamalı trafik eğitim parkı, öğrencilerde trafik bilincinin oluşması 
konusunda önemli bir ihtiyacı giderecek.
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Sultangazi Belediyesi tarafından Habibler Ma-

hallesi’nde yaptırılan “Uygulamalı Trafik Eği-

tim Parkı”, törenle hizmete açıldı.

Habibler Mahallesi A-1 Caddesi 2723 Sokak’ta

yapılan “Uygulamalı Trafik Eğitim Parkı”nın

açılışına Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Al-

tunay’ın yanı sıra Sultangazi Kaymakamı

Yusuf Ziya Çelikkaya, İlçe Emniyet Müdürü

Yusuf Yüksel, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı

Murat Atım, belediye başkan yardımcıları, bazı

birim müdürleri, belediye meclis üyeleri, muh-

tarlar, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda

vatandaş katıldı.

HER MAHALLEYE FARKLI PARK

Törende bir konuşma yapan Başkan Cahit Al-

tunay, “Öncelikle Trafik Eğitim Parkımızın ha-

yırlı olmasını diliyorum” dedi. Hizmeti ilçe

genelinde dağıtmayı amaçladıklarını söyleyen

Başkan Altunay şöyle devam etti: “Her ma-

hallemizde farklı ihtisas parkı yapılacak. Şu

anda ilk yılımızı tamamladık. Proje ve planla-

rın yapıldığı bir yıl oldu ve altyapılar tamam-

landı. Belediye binamız, kaymakamlık,

emniyet ve kültür merkezleri ile ilçe meydanı

için yerlerimiz hazırlandı. Yakında bu binaları-

mız yükselecek. Pazar yerleri kapalı mekan-

larda olacak ve modern imkanlarda hizmet

verecek.”

ÖNEMLİ BİR İHTİYACI GİDERECEK

Trafik kazalarının trajik sonuçlar doğurduğu

günümüzde trafik parkı ile bu konuda önemli

bir ihtiyacı giderdiklerini belirten Başkan Al-

tunay, “Bu park çocuklarımızın trafik eğitimi

almaları için ilk uygulama alanı oluyor. Böy-

lece çocuklarımız burada trafikle ilgili ders

alarak bu bilince kavuşacaklar. Buraya getiri-

len öğrenciler, hava müsaitse açık alanda, de-

ğilse kapalı alanda teorik dersi aldıktan sonra,

açık alanda da pratik yapacaklar. Burada hem-

zemin geçitten üst geçide, bisiklet yollarına,

yaya geçitlerine, kaldırım uygulamalarına

kadar her türlü ayrıntı düşünüldü. Bu konuda

emeği geçen bütün ekibimi kutluyor ve kendi-

lerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sultangazi Belediyesi tarafından Habibler Mahallesi’ne yaptırılan Uygulamalı Trafik Eğitim Parkı, Sultangazi Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Belediye Başkanı
Cahit Altunay ve Emniyet Müdürü Yusuf Yüksel tarafından açıldı.



TRAFİK BİLİNCİNİ ARTIRACAK
Başkan Altunay’dan sonra kısa bir konuşma

yapan Kaymakam Yusuf Ziya Çelikkaya da ya-

pılan parkın öğrencilerin trafik bilincine ka-

vuşması konusunda önemli bir eğitim

müessesesi olduğunu söyledi. Çelikkaya,

“Okullardaki trafik eğitiminin tatbik edileceği

bu alan çok faydalı olacaktır. Bu konuda emek

veren bütün ekibi kutluyorum. Trafik eğitim

Parkı’nın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Çelikkaya,

Belediye Başkanı Altunay ve Emniyet Müdürü

Yüksel, açılış kurdelesini birlikte keserek, parkı

dolaştılar.

HEM TEORİK HEM PRATİK EĞİTİM
Uygulamalı Trafik Eğitim Parkı’nda, öğrenci-

lerin eğitim alması için açık ve kapalı alan

dersliği ile trafik işaretlerinin yer aldığı tat-

bikat alanı, eğitim araçları bulu-

nuyor. Trafik lambaları, park

alanları ve üst geçitlerle birlikte

her türlü ayrıntının düşünüldüğü

parkta ayrıca bütün vatandaşların

faydalanabileceği oyun grupları ve

kameriyeler de yer alıyor.
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Sultangazi Belediyesi tarafından Habibler Mahallesi'nde yaptırılan
“Uygulamalı Trafik Eğitim Parkı" öğrencilerden büyük ilgi gördü.



Sultangazi’de   
Sultangazililer 

Hamza Yerlikaya Spor Salonu’nda
düzenlenen 23  Nisan ve 

Hizmette 1. Yıl Kutlamaları’nda
unutamayacakları 

bir gece yaşadılar...



 1. yıl coşkusu



Sultangazi Belediyesi’nin, 
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk

Bayramı ve hizmetteki birinci yılını 
coşkuyla kutladı. 

Kutlamalarda hayranlarıyla buluşan 
Pop Müziği’nin ünlü sesi Gökhan Özen,

ilçe sakinlerine unutamayacakları 
bir gece yaşattı…

Öğrenciler 23 Nisan gösterilerini Zara Ekinli Spor Tesisleri’nde yaptı (üstte), 

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay kutlamalar kapsamında bir grup öğrenciyi

makamında kabul etti (altta).



Sultangazi Belediye Başkanlığı, 23 Nisan Ulu-

sal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile hizmet-

teki 1. yılını, görkemli bir törenle kutladı.

Sultangazililer, Pop Müziği’nin tanınmış isim-

lerinden Gökhan Özen’in sahne performansı

ile adeta kendilerinden geçtiler.

İLK TÖREN ALİ CEVAT ÖZYURT’TA

Sultangazi’deki 23 Nisan kutlamalarının ilki

Ali Cevat Özyurt İlköğretim Okulu ve sonra-

sında Zara Ekinli Spor tesislerinde yapıldı. Tö-

rene Sultangazi Kaymakamı Yusuf Ziya

Çelikkaya, Sultangazi Askerlik Şube Başkanı

Yrb. Ergün Özçetin, Sultangazi Belediye Baş-

kanı Cahit Altunay, İlçe Emniyet Müdürü

Yusuf Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar

Demir, İlçe Sağlık Grup Başkanı Dr. Ahmet

Molla, belediye başkan yardımcıları, belediye

meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları,

sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler

ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çelenk töreni

ile başlayan kutlamalar, günün anlam ve

önemini anlatan konuşmalar, şiirler ve halk

oyunları gösterileri ile son buldu.

‘MİNİK BAŞKAN’ MAKAMINDA

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) ku-

rulduğu gün olan ve Cumhuriyetimizin kuru-

cusu büyük önder Atatürk’ün çocuklara

armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve

Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Sul-

tangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, İvat

Turan İlköğretim Okulu’ndan bir grup öğren-



ciyi makamında kabul etti. İvat Turan İÖO 8/C

sınıfı öğrencisi Anıl Ası, ziyaret sırasında baş-

kanlık makamına oturdu ve sembolik olarak

başkanlık yaptı. Anıl Ası ile birlikte ziyarete

katılan ve Başkan Altunay’a çeşitli sorular

soran Hasan Basri, Eylem Daşdemir, Buket

Özcan ve Sinan Koç isimli öğrenciler, özel-

likle okulların sayısının artmasını, yeşil alan-

ların ve oyun yerlerinin çoğalmasını istediler.

ÖĞRENCİLER GÖZ DOLDURDU

23 Nisan ve Sultangazi Belediyesi’nin hiz-

mette 1. yıl kutlamaları, akşam da Sultangazi

Hamza Yerlikaya Spor Salonu’nda devam

etti. 

Ünlü komedyen Yalçın Menteş’in sunduğu ve

Türk Halk Müziği Sanatçısı Mine Gez’in tür-

küleri ile başlayan programa Sultangazi Be-

lediye Başkanlığı’nın 1 yıllık hizmetlerini

özetleyen sinevizyon gösterisi ile devam

edildi. Öğrencilerin hazırladığı halk oyunları

ve Karagöz-Hacivat gösterileri ise salonu dol-

duran binlerce Sultangazili tarafından

ayakta alkışlandı.

BAŞKAN ALTUNAY’DAN KUTLAMA

Törende bir konuşma yapan Sultangazi Be-

lediye Başkanı Cahit Altunay, 23 Nisan’ın

anlam ve önemini anlattı, ayrıca belediyenin

hizmetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

23 Nisan’ın Türk milletinin bağımsızlığımıza

kavuşup, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ta-

Zara Ekinli Spor Tesisleri’ndeki 23 Nisan kutlamalarına

vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Türk Halk Müziği sanatçısı 
Mine Gezseslendirdiği türkülerle
izleyenleri coşturdu.



şını oluşturan TBMM’yi kurduğu gün oldu-

ğunu söyleyen Başkan Altunay, “Bugün

TBMM’nin kuruluşunun 90. Yılını kutluyoruz.

Bu güne ulaşabilmek için, şanlı ecdadımız

7’den 70’e kenetlenerek, büyük bir ‘Kurtuluş’

mücadelesi verdi. O günün imkansızlıkla-

rında tek vücut olarak zafere ulaştı. Ve, Cum-

huriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk, bu

büyük günü çocuklara armağan etti.

Bu önemli günü 90 yıldır birlik ve beraberlik

içinde gururla kutluyoruz. Dünyada bir örneği

daha olmayan bu bayram, uluslar arası bo-

yutta kutlanan bir bayram olmuştur. Bu duy-

gularla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk

Bayramı’nı ve TBMM’nin 90. kuruluş yıldönü-

münü kutluyorum” dedi.

GÖKHAN ÖZEN SEVGİSİ

Şölendeki coşku, Türk Pop Müziğinin ünlü

sesi Gökhan Özen’in hayranlarıyla buluştuğu

an zirveye ulaştı. Salonu dolduran binlerce

Sultangazilinin sevgi gösterileri arasında

sahne alan sanatçı, Sultangazi’ye bir üni-

versite yapılması temennisinden sonra sevi-

len eserlerini okuyarak hayranlarını coş-

turdu. Özellikle gençlerin büyük ilgi

gösterdiği ve zaman zaman izdiham yaşa-

nan şölen, gecenin iler-

leyen saatlerine

kadar devam etti.

Pop müziğinin tanınan ismi Gökhan Özen 
hayranlarıyla buluştuğu gecede 
sevilen şarkılarını seslendirdi.



19 Mayıs’ı 
gururla kutladık

19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramı

Sultangazi’de coşkuyla 
kutlandı. Çelenk töreninin
ardından Zara Ekinli Spor

Tesisleri’nde gerçekleştirilen
kutlamalarda, binlerce genç

yaptıkları gösterilerle 
Sultangazilileri büyüledi.





19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, yurt genelinde,

KKTC’de ve dış temsilciliklerde olduğu gibi Sultangazi’de de coş-

kuyla kutlandı.

Kutlamalar Ali Cevat Özyurt İlköğretim Okulu önündeki çelenk

koyma töreni ile başladı. Saat 09.00’daki törene Kaymakam Yusuf

Ziya Çelikkaya, Garnizon Komutan Vekili Albay Recai Öztekin, Be-

lediye Başkanı 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 tem-

silcileri, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı. Çelenk töreni,

saygı duruşu ve İstiklal Marşımız’ın okunmasıyla sona erdi.

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE ÖDÜL

19 Mayıs törenleri, saat 10.00’da Zara Ekinli Spor Tesisleri’nde

Kaymakam Çelikkaya, Garnizon Komutan Vekili Öztekin ve Be-

lediye Başkanı Altunay’ın öğrencilerin ve halkın bayramını kut-

laması ile devam etti. İlçe sivil ve askeri erkanının yanı sıra çok

sayıda öğrenci, öğretmen ve vatandaşın katıldığı törende saygı

duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra öğrenciler

çeşitli konuşmalar yaptı ve şiirler okudu. Resmi tören geçişleri-

nin ardından ilimizde ve ulusal alanda başarılı olan öğrencilere

ödülleri verildi. Tören öğrencilerin folklör ve spor gösterileri ile

sona erdi.



BAŞKAN ALTUNAY’DAN BAYRAM MESAJI

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay yayınladığı kutlama me-

sajında Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk’ün, dört bir

yanı işgal altındaki Anadolu topraklarında kurtuluş mücadelesini, 19

Mayıs 1919’da başlattığını hatırlatarak, “Mustafa Kemal’in 91 yıl önce

Samsun’dan başlattığı ve dalga dalga yayılarak bütün yurdu saran

kurtuluş hareketinin yıldönümünü, gurur ve mutlulukla kutluyoruz”

dedi. Altunay mesajında şunları söyledi: “O gün başlayan kurtuluş

mücadelesi, zincire vurulmak istenen bir ülkenin kurtuluşunu sağ-

ladı ve yeni dünyaya yön veren yepyeni bir Türkiye Cumhuriyeti

doğdu. Bu anlamlı gün de, milletimizin geleceği olan gençlere ar-

mağan edildi. Zira, gençlerine değer veren, onları en iyi şekilde yetiş-

tiren milletler, geleceğe güvenle bakabilirler. Ülkemiz yürekleri

vatan için atan büyük bir genç nüfus potansiyeline sahiptir. İlim ve ir-

fanla donatılan, ülke meselelerine duyarlı bu potansiyel, ülkemizi

muasır medeniyetler seviyesine taşıyacaktır. Bu noktada gençleri-

mize düşen görev de ülkemizin geleceği noktasında yüklenecekleri

önemli sorumluluğun bilincinde olarak; çalışan, araştıran, sorgula-

yan ve üreten bir yapıya kavuşma azminde olmalarıdır. Bu anlamlı

günün 91. yıldönümünde, başta cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa

Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı için canlarını

feda etmekten kaçınmayan şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve

şükranla anıyor; 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bay-

ramı’nızı kutluyorum.” 
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Sultangazi Belediyesi’nde birinci hizmet yılını 6 noktada düzenlenen 
“Halk Meclisi”nde değerlendiren Sultangazi Belediye Başkanı Cahit  Altunay, 

vatandaşlardan büyük ilgi gördü. 2009’un önemli altyapı çalışmalarıyla 
tamamlandığını belirten Başkan Altunay, 2010’un Sultangazi için atılım 

yılı olacağını söyledi.

Sultangazililerden 
Başkan Altunay’a tam destek

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 1. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen toplantılarda
hitap ettiği Sultangazililer’e yeni müjdeler verdi.



Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altu-

nay, hizmetteki ilk yılını “Hizmette 1. Yılı-

mızı Değerlendiriyoruz” adı altında

düzenlediği toplantılarla vatandaşlara

anlattı.

İlki 2 Nisan Cuma günü Nota 2 Düğün Sa-

lonu’nda yapılan toplantıların ikincisi 3

Nisan Cumartesi günü Belediye Nikah Sa-

lonu, üçüncüsü 6 Nisan Salı günü Sultan

Düğün Salonu, dördüncüsü 7 Nisan Çar-

şamba günü Gelincik Düğün Salonu, be-

şincisi 9 Nisan Cuma günü Palmiye Düğün

Salonu ve altıncısı 10 Nisan Cumartesi

günü Deniz Kızı Düğün Salonu’nda ger-

çekleştirildi. 

Toplantılara büyük ilgi gösteren Sultan-

gazililer, Başkan Altunay’ın çalışmalarını

takdirle izlediklerini belirterek, yapılan

çalışmalarla hep birlikte daha güzel gün-

lere kavuşacaklarını kaydettiler.

BİRİNCİ YIL MUHASEBESİ

Belediyenin faaliyetlerini özetleyen slayt

gösterisinin ardından konuşan Sultangazi

Belediye Başkanı Cahit Altunay, ‘yaş günü’

olarak değerlendirilen bu toplantılarda

halkla buluşmaktan memnuniyet duydu-

ğunu söyledi. Birinci yılı değerlendirirken

halkın güven ve teveccühüne teşekkür et-

tiğini ifade eden Altunay konuşmasını

şöyle sürdürdü: 

“Bir yıl su gibi gelip geçti. Ancak o zamanki

heyecanımız aynen sürüyor. Göreve geldi-

ğimiz ilk günler, İstanbul’a geldiğimiz ilk

günlere benziyordu. O zaman da şimdi de

dişimizle tırnağımızla çalıştık. Bir belediye

binamız bile yoktu. Ancak şimdi, İstanbul

Büyükşehir Belediyesi’nden aldığımız bele-

diye binası yapacak 33 dönümlük tapulu bir

alanımız oldu. Bu alan genişletilerek 50 dö-

nüme çıkarılıyor. Buraya istediğimiz gibi

kamu binaları planlayacağız. Belediye bi-

nası, nikah salonu, kent meydanını içeren

büyük bir proje yapılıyor. Bunların yapımı

için eylül ayında ilk kazma vurulacak.”

Gaziosmanpaşa’dan bölünmenin başarıyla

tamamlandığını ifade eden Altunay, “Bu iş

8 ayda her iki tarafın da memnun olduğu

şekilde sona erdi. Şu anda borcu olmayan

bir belediyeyiz” dedi. Esenler’den devralı-

nan Eski Habibler’in Sultangazi için birçok

olumlu katkı sağlayacağını ifade eden Baş-

kan Cahit Altunay, “Eyüp’ten devralınan

Yayla Mahallesi ile ilgili konular da kısa sü-

rede çözülecek. Böylece Sultangazi daha

net bir ilçe haline gelecek” diye konuştu.

BÖLÜNME VE TAPULAR TAMAM

Çalışmaların borçsuz bir şekilde sürdürül-

düğünü belirten Başkan Altunay şöyle
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devam etti: “Yeni belediyeyiz, yükümüz ağır. Yönetimde payla-

şımcıyız, halkla birlikte yöneteceğiz.

Bir yılda bölünmeyi tamamladık, tapularımızı aldık, ilçemizin

1/5000’lik imar planlarını hazırlıyoruz. Bölünme sonucu oluşan

kadromuz araziyi bilen tecrübeli insanlardı ve biz bu sayede

zaman kaybetmeden çalışmalara başladık. Şartlarımız çok zordu

ancak kısa sürede aktif bir şekilde çalıştık. 

SULTANGAZİ MESİRE ALANI

Geçen yıl 90 bin ton civarında asfalt döktük, 120 000 metrekare

tretuvar, 50 000 metrekarenin üzerinde de bordür döşedik. 18 adet

yeni park yaptık, 18 parkı da sıfırdan yeniledik. 101 parka ise bakım

yaptık. Güvenli olması için bütün parklarımızı aydınlatıyoruz. Ay-

rıca parklarımız artık otomatik olarak sulanacak.”

Sultangazi Mesire Alanı’nın bu sezon daha donanımlı olacağını

söyleyen Başkan Altunay konuşmasını şöyle sürdürdü: “Artık Sul-

tangazililer pikniğini burada yapacak. Burası çeşitli özellikleri

olan tam teşekküllü bir mesire alanı olacak. Burada ayrıca binici-

lik kursu düzenlenecek ve çocuklarımız burada ata binebilecek.

Muhtemelen önümüzdeki yıl için de buraya teleferik koyacağız ve

Cebeci Su Kemeri ile Mağlova Su Kemeri’ni böylece daha yakın-

dan görebileceksiniz.

TRAFİK RAHATLAYACAK

Gazi Şehirparkı içerisinde bir nikah salonu açtık. Osmangazi Katkı

Kavşağı iki tarafa doğru uzatılacak ve esnafımızın sıkıntısı giderile-

cek. Bunun projesi hazırlandı, bugünlerde ihaleye çıkılacak. Eski

Edirne Asfaltı trafiğini çevre yoluna aktarmaya çalışıyoruz. Bunun

için de çevre yolunun tamamlanması için çalışmalarımız sürüyor. İl-

çemizin Kaymakamlık binası ve Emniyet binası da Atatürk Bulvarı

üzerinde, Sultangazi Merkez Camii yanındaki Türk Telekom’un ol-

duğu yere yapılacak. Bu çalışmalar kısa sürede gerçekleştirilecek.”



GERİ DÖNÜŞÜM ÖNEMLİ

Sultangazi’de haftada 7 gün çöp alındığını

belirten Başkan Cahit Altunay, “Yenilen-

miş sıfır emisyonlu 25 kamyonla her gün

400 ton çöp topluyoruz. Bunun yanında

belli noktalarla geri dönüşümlü, ayrıştır-

malı çöp konteynırları koyuyoruz. Şu

anda ilçenin çeşitli yerlerine konulmuş 26

ayrıştırmalı çöp konteynırı var. Böylece

ekonomiye de katkı sağlayacağız ve ilçe-

mizi hep birlikte temiz tutacağız” dedi.

Sosyal ve kültürel belediyecilikte de

önemli çalışmalara imza attıklarını söy-

leyen Başkan Altunay şunları söyledi:

“Her gün 8 bin kişiye sıcak yemek veriyo-

ruz. Bu bizim ilçemizin bir gerçeği. Buna

rağmen 2600 aile de sırada bekliyor. Bu

konuda oldukça ince araştırmalar yapı-

yoruz. Ramazan ayında 6 bin koli erzak



dağıttık. Başarıyla organize ettiğimiz Ra-

mazan çadırında her gün 2 000 kişiye

iftar verdik ve akabinde ünlü sanatçıları-

mızı ağırladık. 

AİLE İÇİ İLETİŞİM SEMİNERLERİ

Düzenlediğimiz Aile İçi İletişim Seminer-

leri ile onlarca hanım kardeşimize sertifika

verdik ve katılımcı kardeşlerimizi ertesi

gün de kültürel gezilere götürdük. Bu şe-

kilde 1850 adet İstanbul içi kültürel gezi

yapıldı.

Bu arada, 50. Yıl Mahallesi’nde, şu anda za-

bıtanın bulunduğu 5500 metrekarelik

alana da kültür merkezi yapıyoruz. 24 Ni-

san’da ilk yapım ihalesi olarak buranın iha-

lesine çıkacağız. 



Geçen yıl 6 noktada yapılan tiyatro festi-

vali ile on binlerce Sultangazili coşkulu

günler yaşadı. Tiyatro ve sünnet şöleni gibi

etkinliklerimiz bu yıl da yapılacak.”

EĞİTİM VE SAĞLIK ÖNCELİKLİ
Eğitim ve sağlık konusunda yapılan çalış-

maları da değerlendiren Başkan Altunay,

“İlçemizde 5 olan lise sayısı kısa sürede 15’e çı-

kacak. Okul yapımı için arsa üretmeye çalışı-

yoruz. Bu dönemde Sağlık Meslek Yüksek

Okulu da dahil çok sayıda lise, meslek lisesi

ve ilköğretim okulu açacağız. Yeni okullarla

bu dönem ilköğretimde sınıf mevcutlarını

35’in altına indireceğiz. Sultangazi eğitimde

öncelik almış bir ilçe konumundadır. Ayrıca

ilçemizdeki okuma yazma oranını artırmak

için Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nimet Çu-

bukçu’nun da desteği ile seferberlik başlattık. 

Bunun yanında İŞKUR’la yapılan protokol

çerçevesinde meslek edindirme kursları dü-

zenliyoruz. Bilgisayar, aşçılık, ayakkabı ima-

latı gibi çeşitli alanlarda düzenlenen

kursları tamamlayan kişilere sertifika veri-

yor ve iş bulmasının yolunu açıyoruz” dedi.

Sağlık konusunda da çalışmaların sürdü-

ğünü ve şu anda 46 bin metrekarelik bir

hastane yeri alındığını belirten Başkan Al-

tunay, “2011 yılında 200’ü Kadın Doğum

olmak üzere 600 yataklı bir Devlet Hasta-

nesi yapımına başlanacak” diye konuştu.

Başkan Cahit Altunay, toplantılarda katı-

lımcıların sorularını da cevaplandırdı.
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Belediyenin hizmetleriyle, ilçenin ciddi
bir görünüm değişikliği yaşadığını 

belirten Sultangazililer, “Taşlar yavaş
yavaş yerine oturuyor. İlerde herşey

daha güzel olacak” diyorlar.

Sultangazi’ninSultangazi’nin
çehresi değişiyorçehresi değişiyor

Sultangazi Dergisi’nin “halkın nabzını” tuttuğu “Sultangazi Ko-

nuşuyor” bölümü, yine farklı mahallelerden vatandaşlarımızın

tercümanı oldu. Tamamen objektif olarak mikrofonu uzattığımız

vatandaşlarımız, değerlendirmelerini, tespitlerini ve beklentile-

rini bu söyfalardan ifade ediyorlar. Alt yapı çalışmalarından sos-

yal ve kültürel çalışmalara kadar her konuda icraatları ve

eksiklikleri ifade eden Sultangazililer, böylece birçok sorunun da

giderilmesine ön ayak oluyorlar.



Rifat Başçam (Esnaf): 
Hizmetlerden memnunuz
1988 yılında Eski Habibler Mahalesi’ne
geldim. Yani 22 senedir burada ikamet et-
mekteyim ve esnaflık yapıyorum. Bu ma-
hallenin bazı eksikleri var, ancak henüz
yeni bir belediyeye bağlıyız. Şu ana kadar
verilen hizmetten memnunuz. Eksikleri-
miz asfalt başta olmak üzere kaldırım sa-
yılabilir. Burada sık sık elektrik kesintileri

yaşanıyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz 

Cansel Güler (Eğitimci): 
Kültür Merkezi  ivedilikle yapılmalı
1988 yılında İstanbul Sultangazi’de doğ-
dum. Aslen Bulgaristan göçmeniyim. 
Sultangazi’nin ilçe ve belediye olması,
bölgemizin gelişmesi açısından çok iyi
oldu. Şu ana kadar birçok değişiklik oldu.
Parklarda, bahçelerde değişiklikler ol-
maya başladı. Evet güzel şeyler yapılıyor,
ancak tabi yeni bir belediye. Elbette daha

yapılacak çok şey var, bunların da zamanı gelince yapılacağını sanı-
yorum. 
İlçemizde güzel şeyler oluyor. Olumsuz düşüneceğim bir şey yok şu
anlamda. Bir an önce Kültür Merkezi yapılmasını istiyoruz. Alışveriş
merkezimiz, sinemamız olsun. Daha büyük bir devlet hastanemiz ol-
malı. 

Cemal Ölter (Esnaf): 
Halk Günleri düzenlensin 
1981 yılında Ankara Polatlı’da doğdum.
Lise mezunuyum ve şu anda Sultan-
gazi’de lokanta işletiyorum. Yaklaşık 9
aydır buradayım. 
Belediyenin hizmetlerinden genelde
memnunum. Şöyle ki yeni bir belediye.
Tabi ben burayı sürekli Ankara’yla kıyaslı-
yorum. Orayla mukayese ettiğimde bir

takım eksiklikler görüyorum. Ama söylediğim gibi yeni bir belediye.
Bir şeyler yapılabilir. İnşallah bunlar ileride çok daha iyi olacak. Çok iyi
şeyler yapılabilir. Mesela reklam panoları daha iyi olabilir. 
Ben sayın Belediye Başkanımızın halk günü düzenleyerek, halk ile baş
başa olmasını, halkı dinlemesini arzu ediyorum. Yardımların gerçek
ihtiyaç sahiplerine yapılmasını istiyorum. Bu insanların bulunup yar-
dım yapılması gerektiğini düşünüyorum.  

Dursun Öz (Emekli): 
Modern ve planlı bir şehir görünümü
kazanmalıyız
Ben Malatyalıyım ve 1993 senesinden beri
burada ikamet ediyorum. Belediyemiz
henüz yeni. Özellikle temizlik konusunda
titiz bir çalışma var. Mesela bir cenaze ol-
duğunda arıyorlar. Bu da çok güzel bir
davranış. Ancak diğer ilçelerle mukayese
edildiğinde henüz eksikliklerimiz var.
Elektrik kabloları yer altına alınıyor. Sultangazi’nin modern ve planlı
bir şehir olmasını istiyoruz. Birçok bina yarım yamalak duruyor. Va-
tandaşımızda da duyarlılık yok. Dolayısıyla herkese sorumluluk düşü-
yor. Biz güzel bir şehir görünümü olsun istiyoruz.

Ercan Gökçe (Taksici): 
Öğrenciler için güvenli geçiş imkanı istiyoruz
Sultangazi’de doğdum, büyüdüm. Halen
de burada ikamet etmekteyim. Belediye-
mizin çalışmalarından gayet memnunuz. 
Bizim belediyeden isteğimiz, öğrencilerin
Seçkinler ve Ürünler Sitesinin ara bölge-
sinden geçmesi sırasında tehlike oluşu-
yor. Buraya demir engel konulmasını,
öğrencilerin daha güvenli geçişlerinin
sağlanmasını istiyoruz.
Ayrıca kaldırımlarımızın daha güzel, daha
canlı olmasını arzu ederiz. Böylece çevre-
miz daha bir güzel olur. Bunun yanında çevre aydınlatmalar daha iyi
olabilir.  

Hasan Tahsin Sönmez (İşçi): 
Cebeci Köyü’nün 
yol sorunu çözülmeli
Sultangazi Cebeci Köyü’nde doğ-

dum ve halen burada ikamet ediyo-

rum. Dedem 15 yaşında iken

Cebeci’ye gelmiş ve o zamandan

beri ailece buradayız. 

Belediyemiz yeni olmasına rağmen

birçok hizmetten memnunuz. Taş

ocakları ile ilgili bazı çalışmalar

yapılıyor. Fakat bizim özellikle Cebeci Köyü’nün yol sorunu

var. Bizim için en önemli sorun o. Bir an önce bu sorunu-

muzun giderilmesini bekliyoruz. Bunun yanında taş ocak-

larının rehabilite edilmesini istiyoruz. Toz yığınlarının bir

an önce tüketilmesi, hafriyat dağlarının bir an önce düzel-

tilmesi, derelerin kanallarının açılması gibi çalışmaların

yapılmasını istiyoruz. Bölgedeki çevre kirliliğinin çözül-

mesini talep ediyoruz. 
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Süleyman Kişmir (Emekli):              
Ruhsatsız işyerleri önlenmeli
Biz ilçeye sonradan bağlandık. İkamet ettiğimiz Eski Habib-
ler’de ruhsatsız çalışan işyerleri var. Bunlar genellikle gündüz
kapalı oluyor, gece çalışıyorlar. Çıkardığı gürültü kirliliğini biz
çekiyoruz. Artık bunlara dur denmesini istiyoruz. Bu yetmiyor-
muş gibi fabrikanın önüne 7-8 tane köpek salmışlar. Aç susuz
bırakılan hayvanlar pazardan gelen vatandaşlara saldırıyorlar.
Bunlara bir çözüm bulmasını bekliyoruz. Ayrıca Eski Edirne asf-
altına üst geçit istiyoruz veya en azından buraya bir trafik lam-
bası konulmasını talep ediyoruz. 

Kasım Güzel (İnşaatçı): 
Belediyenin hizmetlerinden 
memnunuz
1950 Kars doğumluyum. 35 senedir
Sultançiftliği’nde yaşıyorum. Beledi-
yenin çalışmalarından, hizmetlerin-
den memnunuz. Çöpler alınıyor,
sokaklar süpürülüyor. Başkanı so-
kakta veya caminin önünde görebili-
yoruz. Bu noktada şu an için bir

noksanlık görmüyorum. 
Esnafların dükkanlarının önünü kapatması, kaldırımları işgali
önlenmeli. Ayrıca yollardaki ve kaldırımlardaki araç parkları
önlenmeli. Bu park konusuna bir çözüm üretilebilir. Bunun dı-
şında belediyemizin hizmetlerinden çok memnunuz.

Kerim Çakır (Esnaf): 
Taş ocakları sorunu çözülmeli
Aslen Tokatlıyım. Yaklaşık 20 yıldır
Sultangazi’de esnaflık yapıyorum. 
Belediyenin hizmetlerinden genelde
memnunum. Ancak taş ocakları araç-
larının ilçe içinde seyretmesi sorun
oluyor. Aslında onların güzergahları
belirlenmiş, ama kısa yolları tercih
ediyorlar. Bu da hem gürültü hem de

görüntü olarak hoş olmuyor. 
İlçemizin daha iyi olabilmesi için taş ocakları sorunun çözül-
mesi gerekiyor. Çok toz var. Bu konunun düzeltilmesi şart. Ay-
rıca bazı cadde ve sokaklarımızda aydınlatma eksikliği var. Tabi
yeni belediye olduğu için bunlar da zamanla düzelir diyoruz. 

Mehmet Ali Çelik (Esnaf): 
Yollarımızın bakımı yapılmalı 
1973 yılında Konya Ereğli’de doğdum. Lise mezunuyum ve 18 yıldan
beri İstanbul’da yaşıyorum. Son 5 yıldır da Sultangazi Malkoçoğlu Ma-
hallesi’nde oturuyorum. Sakin bir mahallemiz var. İlçe geneline ba-
kıldığında yollarımızın düzeltilmesi gerekiyor. Bir de ilçemizde seyyar
satıcı çok fazla. Bu konuda daha iyi denetim yapılabilir. Bir başka konu
kaçak yapılanmalar. Binaların birçoğu ve birçoğunun bazı katları

kaçak. Bunların denetlenmesi gerekir. 
Okul sayımız çok yetersiz. Eğitime daha
fazla önem verilmeli. Hem ilköğretim,
hem lise ve hem de yüksek okulumuz ol-
malı.
Parklarda güvenlik olmalı. Tabi bu ko-
nuda insanlar da daha hassas olmalı. 

Metin Şahin (İş adamı): 
Atatürk Bulvarı’na  
alt geçit yapılmalı
1961 yılında Sultançiftliği’nde doğdum. De-
delerimiz 60 yıl önce Sultançiftliği’nde
hissedar olmuş. Zamanla isim değişmiş
ve bu değişiklik bu güne kadar devam
etmiş.
Belediyemiz henüz yeni, dolayısıyla ilk yıl
için kimsenin bir beklentisi olmamalı. Bu
süre içerisinde başkanımız ilçeyi tanır, halkla bütünleşir. İlçenin alt
yapı ve üst yapısının ileriki dönemlerde yapılacak çalışmalarını göre-
ceğiz. Şu ana kadarki çalışmalardan memnunuz. Çünkü bir beledi-
yenin bir başka belediyeden ayrılıp gelmesi kolay değil. Bu büyük bir
külfettir. Bunun birçok zorlukları vardır ve zamanla aşılır. Bu çalış-
malar yapıldıktan sonra sayın başkanımızın çok başarılı olacağını dü-
şünüyorum. 
Başkanımızdan vaad ettiklerini yapmasını bekliyoruz. Mesela Atatürk
Bulvarı’na bir alt geçit yapılması gerekiyor. Belediye binamızın yapıl-
ması gerekiyor. Bunlardan sonra daha fazla çalışma bekleyebiliriz.
Belediyemizin ve çalışanlarının başarılı olmasını diliyoruz

Metin Tıngıroğlu (İşçi): 
Başkanımız bizim için bir şans
1962 Sinop doğumluyum. 1985 yılın-
dan beri Sultançiftliği’nde oturuyo-
rum. Şu ana kadar, belediyemizin
yaptığı çalışmalardan memnunum.
Henüz yeni bir belediye. Taşlar yerine
oturuyor. Gözle görülür bir şeyler olu-
yor. İleriye dönük çalışmalar yapıla-
cağı teminatı var. Başkanımızın mesajlardan, çalışmalarından
son derece memnunuz. Allah razı olsun. Bu bizim için artı bir
avantajdır. 
Yollarımızın biraz daha bakımlı olmasını istiyoruz. Bozular yer-
lerin elden geçmesi daha iyi olur. Binaların çatı sularının boruyla
aşağıya verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bazen bakıyorsu-
nuz, su başınıza akıyor, sokaktan geçemiyorsunuz. Park sorunu
çözülmeli ve marketlerin ve diğer esnafın kaldırım işgali önlen-
meli. Bu konuda daha iyi bir denetim istiyoruz. Bunun dışında şu
andaki gidişattan memnunuz.  
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Mustafa Derelioğlu (İş adamı): 
Okullardaki çalışmalardan 
memnunuz
1958 doğumluyum. Daha önce Bay-
rampaşa’day oturduk ve 16 yıldır da
Sultangazi’de oturuyorum. Burada 2-3
belediye çalışmasına şahit olduk. Şu
andaki belediyenin çalışmalarından
da memnunuz. Her geçen gün de daha

iyiye gidiliyor. Sokaklarımız her gün temizleniyor. Şu anda yol-
larımız oldukça bozuk. Bu konuda biraz daha gayretli olunabi-
lir. Vatandaşın şikayetlerine karşı daha duyarlı olunmalı.
Vatandaşın moloz ve benzeri atıkları irtibat kurularak alınabi-
lir, böyle bir hizmet verilebilir. 
Okullarımızın rehabilite edilmesindeki çalışmalarını görüyoruz.
Güzel bir hizmet. Kişisel olarak çalışmalardan memnunuz. Va-
tandaşın genelinin de öyle düşündüğünü sanıyorum.  

Muzaffer Tekinel (Esnaf): 
Cebeci Köyü’ne ayrı bir 
muhtarlık istiyoruz
Burada doğdum ve halen burada yaşı-
yorum. Belediyemiz henüz yeni. Henüz
çok fazla bir şey göremedik. Ancak
zaman içerisinde, seçim çalışmala-
rında verilen sözler yerine geldiğinde
memnun oluruz. İlçemizin imar mev-

zuatıyla ilgili çalışmalar önemli. Cebeci Köyü, çok eskiden beri sü-
regelen bir yerleşim birimi. Dolayısıyla yeni semtlerle burası
arasındaki arazi değeri noktasındaki farkın, adaletsizliğin gideril-
mesi gerekir. Özellikle yolumuzun düzeltilmesi gerekir.
Bir de şu var; konum olarak Cebeci Mahallesi çok büyük. Dolayı-
sıyla Cebeci Köyü’nde de bir büro olmalı. Bir ikametgah senedi için
ta yukarı çıkmak zorunda kalıyoruz. Hizmete ulaşamıyoruz. Sı-
nırlar belirlenmeli ve ayrı bir muhtarlık olmalı diye düşünüyorum.

Murat Şansaz (Esnaf)
Artık kendimize ait 
bir günümüz oldu
Aslen Karabüklüyüm. 1990’dan bu yana
Sultangazi Cebeci Mahallesinde ika-
met ediyorum. Belediyemiz henüz yeni,
dolayısıyla fazla bir şey bekleyemeyiz.
Yapılması gereken şeyler de var, örne-
ğin en önemli sıkıntımız cami durağın-

daki yapılan üst geçit. Bu çok büyük bir sıkıntı. Çocuklarımız
okuldan çıkıp karşıya geçmeye çalışıyorlar, korkuyoruz. Kavşağın
biran önce düzeltilmesini istiyoruz. 

Belediye Başkanımız seçildiğinde biz kuaförleri bir araya getirdi,
bu biz esnafları çok mutlu etti. Bu tür organizasyonların devamlı
olmasını isteriz.
Bizim sosyal faaliyetlerimiz yoktu. Sayın başkan pazar günleri dük-
kân kapatma uygulaması başlattı. Kendisine buradan teşekkür edi-
yorum. Böylece bizim de kendimize ait bir günümüz oldu. Çevre
temizliklerinden memnunuz. Araç park sorunları var.  Belediyeden
bir istemimiz de büyük alışveriş merkezlerinin olması. Sinema ve
benzeri yerler bizim ilçemizde olsun istiyoruz.

Necit Köse (Öğrenci): 
Beklentilerimiz yüksek
Trabzonluyum. 3 seneden beri Cebeci
Köyü’nde ikamet ediyorum ve aynı za-
manda dersaneye gidiyorum. Burada da
çalışıyorum.
Bölgemize minibüs hattı getirildi. Önceki
yıllarda bu hizmet yoktu. Ayrıca kaldı-
rımlarımızın yapılması iyi oldu. Yine oku-
lumuzun bahçesi düzeltildi. Belediyenin çalışmaları iyi, İleriye doğru
daha iyi olmasını bekliyoruz. Bu konuda beklentilerimiz yüksek. Taş
ocaklarında bazı düzenlemeler yapıldığını görüyoruz. Bazı çalışmalar
yapılıyor.
Bu bölgeye toplu taşıma aracı tahsis edilirse daha iyi olur diye düşü-
nüyorum.

Orhan Demir (Esnaf): 
Kamu kurumları bir noktaya 
toplanmalı
Sinopluyum. 1986 yılından bu yana Sul-
tangazi’de ikamet etmekteyim. Belediye-
miz henüz yeni. Yani şu anda memnunuz
ya da değiliz diyecek bir süre henüz geç-
medi. Ancak belediyemizden iyi hizmetler
bekliyoruz. Şu anda bütün kamu binaları
kirada. Öncelikle bunların bir yere toplan-
ması, kendi binalarına taşınması gerekiyor.
İlçemizde yaşanan bir sorun olarak, balicilerin önlenmesini istiyoruz. 
Geleceğimiz olan çocuklarımız için daha iyi çalışılması gerekiyor. Me-
sela taş ocaklarının tozu artık önlenmeli. Elektrik faturalarını ödemek
için halk kuyrukta bekliyor. Bunlara el atılmalı. Bu halkı rahatlatır. 
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir

Topbaş, İstanbul Halk Ekmek'in (İHE) yeni

ürettiği “Altın Ekmek”in tanıtımını, Sultan-

gazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ile bir-

likte, Sultangazi’de yaptı.

Başkan Topbaş, Sultangazi’nin Cebeci Ma-

hallesi’ndeki fabrikada Sultangazi Belediye

Başkanı Cahit Altunay ve İHE Genel Müdürü

Salih Bekaroğlu ile birlikte basın mensupla-

rının karşısına geçti. İHE'nin Cebeci Fabrika-

sı’nda üretimine başlanan Altın Ekmek’in

besin değerinin yüksek olduğunu söyleyen

Başkan Topbaş, vatandaşların sağlıklı besin

kaynağına ulaşmasını sağlamaya çalıştıkla-

rını söyledi. Halk Ekmek’in, İstanbul'un

ekmek ihtiyacının yüzde 13'ünü karşıladığını

ifade eden Başkan Kadir Topbaş, “Temel

besin kaynağı olan ekmeğin 60 gramlık farklı

bir boyutunu, poğaçanın 60 kuruşa satıldığı

bir yerde 25 kuruşa satarak, ama içindeki de-

ğerler açısından çok önemli besin kaynağı

olan ekmeği tanıtıyoruz. İstanbullular, bu ek-

meğe bir çok noktadan ulaşabilecek. Özel-

likle öğrenciler için bu ekmek yeterli olacak.

Sağlıklı nesiller için öğrencilere bu ekmeği

tavsiye ediyoruz” dedi.

Ekmeğin içerisinde bol miktarda fındık,

üzüm, keçiboynuzu ve zerdeçal bulundu-

ğunu ifade eden Başkan Topbaş, ekmeğin

buzdolabında saklanabileceğini kaydetti.

İHE’nin yeni fabrikasının da Halkalı’ya yapı-

lacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Topbaş, daha sonra Sultangazi Belediye

Başkanı Cahit Altunay ve İHE Genel Müdürü

Salih Bekaroğlu ile birlikte beyaz önlük ve

ayağına galoş giyerek, ekmeğin üretim aşa-

masını yakından izledi.

Üretim bandından aldığı sıcak ekmeğin ta-

dına bakan ve beraberindekilere ikram eden

Başkan Topbaş, “Altın Ekmek”in çok güzel ol-

duğunu söyledi.

Sultangazi’deki İHE
Fabrikasında “Altın

Ekmek”in tanıtımını
yapan İstanbul Bü-

yükşehir Belediye
Başkanı Kadir Top-

baş, besin değeri yük-
sek yeni ekmeğin

özellikle öğrenciler
için yeterli olacağını

kaydetti.

Başkan Topbaş, ‘Altın Ekmek’in
tanıtımını Sultangazi’de yaptı

Sultangazi'deki Cebeci İHE Fabrikası'nda Altın Ekmek'in tanıtımını yapan 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, toplantıdan sonra 

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ve İHE Genel Müdürü Salih Bekaroğlu ile 
birlikte üretim yerini gezdi.
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Sultangazi Emniyet Müdürlüğü, Sultangazi

Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan Meh-

metçik İlköğretim Okulu’nun başarılı öğ-

rencilerine çeşitli eşya yardımında bulundu.

Eğitime katkı ve başarılı öğrencilerin ödül-

lendirilmesi kapsamındaki uygulama çer-

çevesinde öğrencilere mont, elbise ve

ayakkabı dağıtıldı.

Okul Konferans Salonu’nda yapılan eşya da-

ğıtım törenine Sultangazi Kaymakamı

Yusuf Ziya Çelikkaya, İlçe Emniyet Müdürü

Yusuf Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar

Demir, Sultangazi Belediyesi Basın Yayın ve

Halkla İlişkiler Müdürü Mithat Yolcu, Okul

Müdürü Yüksel Himmet, öğretmen ve öğ-

rencilerle aileleri katıldı.

ÖRNEK UYGULAMA

Okul Müdürü Yüksel Himmet yaptığı konuş-

mada, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından

yapılan bu hizmetin memnuniyet verici ol-

duğunu belirterek, “Sayın Emniyet Müdürü-

müz projeden daha önce bahsetmişti. Pilot

okul olarak bizim okulumuzun seçilmesi de

bizi ayrıca memnun etti. Kendilerine teşek-

kür ediyoruz. Başarılı öğrencilerimizin se-

vincini paylaşıyor, bütün katılımcılarımıza

teşekkür ediyorum” dedi.

EĞİTİME ÖNEM VERİYORUZ
Yaptığı kısa konuşmada, eğitim, sağlık ve

güvenliğin önemli olduğunu belirten Sul-

tangazi Emniyet Müdürü Yusuf Yüksel,

“Bence bunların birincisi eğitimdir. Çünkü

diğerleri eğitimle sağlanabilir. Bunun için

Emniyet Teşkilatı olarak eğitime önem ve-

riyoruz. Bu amaçla ilçemizdeki Mehmetçik

İlköğretim Okulu’nu pilot okul olarak seçtik.

Bu amaçla yarıyıl tatili öncesi başarılı öğ-

rencilerimize bazı hediyeler vermek istedik.

Bu vesileyle öğrencilerimizin başarılarının

devamını diliyor, herkese teşekkür ediyo-

rum” diye konuştu.

ÖĞRENCİLER SEVİNDİ
Sultangazi Kaymakamı Yusuf Ziya Çelik-

kaya da konuşmasında bu önemli davranış-

tan dolayı Emniyet Teşkilatına teşekkür etti.

Çelikkaya, “Eğitim önemli bir konu. Herkes

bunun ucundan tutmak zorunda. Sağlıklı,

bilgili toplum için eğitimin önemi büyüktür.

Öğrencilerimizin elinden tutmalıyız. Bu ko-

nuda topyekün hassasiyet gerekir. Bu heye-

canı paylaşmamızı sağlayan herkese

teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra başarılı öğrencilere, katılımcı-

lar ve emniyet mensupları tarafından eşya

dağıtımı yapıldı. Polis amcalarının yardı-

mıyla yeni kıyafetlerini giyen öğrencilerin

çok sevinçli oldukları görüldü.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Yüksel, eğitim, sağlık ve güvenliğin
önemli olduğunu belirterek, “Bence bunların birincisi eğitimdir. 

Çünkü diğerleri eğitimle sağlanabilir. 

Sultangazi Emniyet Müdürlüğü
başarılı öğrencilere eşya dağıttı

Sultangazi Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya (sağdan ikinci), Sultangazi Emniyet Müdürü Yusuf
Yüksel (soldan ikinci), İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir (sağ başta) ve Sultangazi Beledi-

yesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mithat Yolcu, ödül alan çocuklarla birlikte.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Yüksel, yaptığı konuşmada eğitimin önemini vurguladı.



Parkınızın ismini siz koyun
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Sultangazi Belediyesi, ilçe sınırları içerisin-

deki isimsiz park, yeşil alan ve ağaçlandırma

alanlarına isim konulması için kampanya

başlattı. “Parkınızın ismini siz koyun” adlı

kampanya ile isimsiz 77 park, yeşil alan ve

ağaçlandırma alanına isim konulması plan-

lanıyor. 

İlçe sınırları içerisinde 103 adet park oldu-

ğunu söyleyen Sultangazi Belediyesi Park

ve Bahçeler Müdürü Rana Danışman, bu

kampanya ile halen ismi olmayan 77 yere

isim verileceğini söyledi. Danışman şunları

söyledi: 

Sultangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 
ilçedeki isimsiz park ve yeşil alanlara isim konulması amacıyla, 

vatandaşların da katılacağı bir kampanya başlattı.

Şehit Sadık Çelik Parkı

Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üstü



FORMLAR MUHTARLIKLARDA OLACAK
“Park, yeşil alan ve ağaçlandırma bölgelerine, o bölgede oturan va-

tandaşlarımızın isim seçmesi konusunda bir uygulama başlattık. İsim

verilmesi için bir form hazırlayacağız ve muhtarlıklarımıza dağıtaca-

ğız. Vatandaşlarımız kendi bölgesindeki parka verilmesini istediği ismi,

bu formlar vasıtasıyla bize ulaştıracaklar. Yine bu konuda ayrıca afiş

hazırlayarak ilçemizin belli noktalarına asarak, vatandaşlarımızın

kampanyaya katılmalarını sağlayacağız. İsteyen Sultangazililer, be-

lediyemizin www.sultangazi.bel.tr adlı sitede yayınlanacak formu dol-

durarak da kampanyaya katılabilirler.”

YENİ PARKLAR YAPILIYOR
Kampanyanın Mayıs ayı sonuna kadar süreceğini ifade eden Park ve

Bahçeler Müdürü Rana Danışman, 2010 yılı içerisinde Sultangazi’ye

15 yeni park yapmayı hedeflediklerini belirtti. Sultangazi’nin daha

yeşil, Sultangazili çocukların daha fazla oyun ve dinlenme alanına ka-

vuşması için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Danış-

man, bu parklarda yeşil alanlar, oyun ve spor gereçleri olacağını

kaydetti.

PARK, YESİL ALAN VE AĞAÇLANDIRMA ALANLARI LİSTESİ 

75.YIL MAH. 
1- 1 – 1325 Sokak Parkı 1325 Sk. -1324/2 Sk. 
2- 2 – 1327/1 Sokak Parkı (Gazi Girisi) Cumhuriyet Cad. -1327/1 Sk. 
3- 3 – 1258 Sokak Parkı 1258 Sk. -1257 Sk. 
4- 4 – 1262 Sokak Parkı 1262 Sk. -1263/1 Sk. 
5- 5 – Okul Caddesi Parkı Okul Cad. -1352 Sk. 
ZÜBEYDE HANIM MAH. 
6- 1 – 1266 Sokak Parkı 1266 Sk. -1271 Sk. 
7- 2 – 1274 Sokak Parkı 1274 Sk. -Kazım Karabekir Cad. 
8- 3 – 1268 Sokak Yesil Alan 1268 Sk. -Kazım Karabekir Cad. 
9- 4 – 1275 Sokak Yesil Alan 1275 Sk. -Kazım Karabekir Cad. 
GAZİ MAH. 
11- 1 – 1366 Sokak Parkı 1366 Sk. -1347/1 Sk. 
11- 2 – 1368 Sokak Yesil Alan 1368 Sk. -1366/1 Sk. 
12- 3 – 1448 Sokak Parkı 1448 Sk. -Sehit Nurettin Ateş Cad. 
13- 4 – 1372 Sokak Parkı 1372 Sk. -1366/1 Sk. 
14- 5 – 1422 Sokak Yesil Alan 1422 Sk. -1423 Sk. 
15- 6 – 1416 Sokak Parkı 1416 Sk. -1416/1 Sk. 
YUNUS EMRE MAH. 
16- 1 – 1385 Sokak Parkı (Gazi Hast Ark.) 1385 Sk. 
17- 2 – 1384/1 Sokak Parkı 1384/1 Sk. -1387/1 Sk. 
18- 3 – 1390 Sokak Parkı 1390 Sk. -1383 Sk. 
19- 4 – 1387 Sokak Parkı 1388 Sk. -1387 Sk. 
20- 5 – Adem Yavuz Caddesi Yesil Alan Adem Yavuz Cad. -1425 Sk. 
21- 6 – 1409 Sokak Yesil Alan 1409 Sk. -1404 Sk. 
22- 7 – 1397 Sokak Parkı 1397 Sk. 
23- 8 – 1399 Sokak Parkı 1399 Sk. 
24- 9 – 1620 Sokak Parkı 1620 Sk. -1619 Sk. 
25- 10 – Adem Yavuz Caddesi Parkı Adem Yavuz Cad. -571 Sk. 
ESENTEPE MAH. 
26- 1 – Uğur Mumcu Bulvarı Parkı Uğur Mumcu Bulv. -2851 Sk. 
27- 2 – 2419 Sokak Parkı 2419 Sk. -2850 Sk. 
28- 3 – 2854 Sokak Parkı 2854 Sk. -2854/1 Sk. 
29- 4 – 2854 Sokak Ağaçlandırma Alanı 2854 Sk. -2850/1 Sk. 
30- 5 – 2850 Sokak Parkı (Muhtarlık) 2850 Sk. -2850/3 Sk. 
31- 6 – 2403 Sokak Yesil Alan 2403 Sk. -2850 Sk. 
32- 7 – 2369 Sokak Ağaçlandırma Alanı 2369 Sk. 
33- 8 – Sanko San. Sitesi Yanı Yesil Alan Hoca Ahmet Yesevi Cad. 
34- 9 – 2383 Sokak Parkı (İnce Uzun Park) HAY Cad Cebeci Sehir Parkı Yanı 
35- 10 – 2367. Sokak Yesil Alan HAY Cad -2367.sok 
CUMHURİYET MAH. 
36- 1 – Ferah Sokak Parkı Ferah Sk. -Keramet Sk. 
37- 2 – Keramet Sokak Parkı (Muhtarlık) Keramet Sk. 
50.YIL MAH. 
38- 1 – A Caddesi Parkı A Cad. -O Cad. 
39- 2 – I Caddesi Parkı I Cad. -2073 Sk. 
40- 3 – 2091 Sokak Parkı I Cad. -2091 Sk. 
41- 4 – 2162 Sokak Parkı 2162 Sk. -2165 Sk. 
42- 5 – 2057 Sokak Parkı B Cad. -2057 Sk. 
43- 6 – B Caddesi Parkı B Cad. -2033 Sk. 
44- 7 – Hoca Ahmet Yesevi Caddesi Parkı Hoca Ahmet Yesevi Cad. -G Cad. 
45- 8 – O Caddesi Parkı O Cad. -2148 Sk. 
46- 9 – 2195 Sk Parkı (Yıkım Yapılan Park) Hoca Ahmet Yesevi Cad. -D Cad. 

UĞURMUMCU MAH. 
47- 1 – 2259 Sokak Parkı H.Ahmet Yesevi Cad. -2259 Sk. 
48- 2 – 2255 Sokak Parkı 2255 Sk. -2261 Sk. 
49- 3 – L Caddesi Parkı L Cad. -2107 Sk. 
50- 4 – 2132 Sokak Parkı 2132 Sk. -2134 Sk. 
51- 5 – 2336 Sokak Parkı O Cad. -2336 Sk. 
52- 6 – 2298 Sokak Parkı 2298 Sk. -M Cad. 
53- 7 – 2340 Sokak Parkı H.Ahmet Yesevi Cad. -2340 Sk.

SULTANÇİFTLİĞİ MAH. 
54- 1 – 9. Sokak Parkı 9. Sk. -3/1 Sk. 
55- 2 – 28. Sokak Parkı 28. Sokak 

CEBECİ MAH. 
56- 1 – 2464 Sokak Parkı 2464 Sk. -2462 Sk. 
57- 2 – 2488 Sokak Parkı 2488 Sk. -2499 Sk. 
58- 3 – 2486 Sokak Yesil Alan 2486 Sk. -U Cad. 
59- 4 – Z Caddesi Parkı Z Cad. -2509 Sk. 
60- 5 – 2518 Sokak Parkı 2518 Sk. -2521 Sk. 
61- 6 – S Caddesi Parkı S Cad. -2525 Sk. 
62- 7 -2540.Sokak Parkı 2540. Sokak -2542. Sokak 
63- 8 -2499. Sokak Yesil Alan Birlik Cami Yanı 2499. Sok 

İSMETPASA MAH. 
64- 1 – 58. Sokak Parkı 58. Sk. -Ordu Cad. 
65- 2 – 69. Sokak Parkı 69. Sk. 
66- 3 – 91. Sokak Parkı 91. Sk. -93. Sk. 
67- 4 – 95. Sokak Yesil Alan 92. Sk. -93. Sk. 

MALKOÇOĞLU MAH. 
68- 1 – 7. Sokak Parkı 7.Sk. -13 Sk. 
69- 2 – 13. Sokak Yesil Alan 13. Sk. -Dlkokul Yanı 

HABİPLER MAH. 
70- 1 – 2690/1 Sokak Parkı 2690/1 Sk. 
71- 2 – A 1 Caddesi Parkı A1 Cad. -2721 Sk. 

ESKİ HABİPLER MAH. 
72- 1 – Muhtarlık parkı Yasemin Sokak 
73- 2 – Menekse Sokak Parkı Menekse Sok 
74- 3 – Çiğdem Sokak Parkı Çiğdem Sok. 
75- 4 – Demirci Caddesi Parkı Demirciler Cad-Eski Edirne Asfaltı

YAYLA MAH. 
76- 1 – Muhtarlık parkı 
77- 2 -Araba Konağı Caddesi Parkı Araba Konağı Mevki 

Cebeci 2542 Sk. park çalışması

Esentepe Uğur Mumcu Bulvarı Parkı
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İstanbul’da 
etkili olan 
kar yağışı şehir 
genelinde 
olduğugibi 
Sultangazi’de de
güzel görüntülere 
yol açtı. 
Kar yağışı 
hazırlık yapan 
Sultangazi Belediyesi, 
başarılı bir çalışma 
sergiledi…

Sultangazi’de 
kış bir başka…



İstanbul’da Ocak ayı sonlarında etkili olan kar
yağışı bir taraftan günlük hayatı olumsuz etki-
lerken, diğer yandan güzel görüntülere yol açtı.
Özellikle çocuklar kardan adam yaparak ya da
kartopu oynayarak gönüllerince eğlendiler.
Şehri etkisi altına alan yoğun kar yağışı bir süre
etkili oldu ve ulaşımda zaman zaman sorunlar
yaşandı. Şehrin tamamını beyaz örtüyle kapla-
yan kar yağışı, büyüklere sıkıntılı günler yaşa-
tırken, çocuklar ise sevinçliydi. Özellikle yarıyıl
tatili olması dolayısıyla doyasıya oyun oynayan
çocuklar, unutamayacakları anlar yaşadılar.

BELEDİYEDEN BAŞARILI ÇALIŞMA
Diğer taraftan, bölgede etkili olan kar yağışına

karşı Sultangazi Belediyesi meteorolojinin tah-

minlerini dikkate alarak önceden hazırlığını

yaptığı için başarılı bir sınav verdi.

Kar yağışının başlamasının ardından Sultan-

gazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı

ekipler seferber olarak, kar temizleme çalış-

malarına başladılar. Tramvay hattının yer al-

dığı Eski Edirne Asfaltı başta olmak üzere ana

arterler ve önemli caddelerde sürekli tuzlama

çalışması yapıldı. Araç trafiğinin yoğun oldu-

ğunu bölgelere öncelik verilen çalışmalarda,

yüzlerce ton tuz kullanıldı ve ilçe genelinde

önemli bir olumsuzluk yaşanmadı.
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Sultangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ardından
başlattığı tuzlama çalışmaları ile yolların açık kalmasını sağladı.
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Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altu-

nay, ilçedeki okullara yönelik ziyaret prog-

ramı kapsamında her hafta bir okulu

ziyaret ediyor. 

Başkan Altunay sorunları yerinde tespit

etmek ve çözüm üretmek amacıyla Esen-

tepe İlköğretim Okulu, Hamit Süreyya Erem-

sel İlköğretim Okulu, Ali Cevat Özyurt

İlköğretim Okulu, Atatürk Lisesi, Mehmetçik

İlköğretim Okulu, Şair Abay Konanbay Lisesi

ve Orhangazi İlköğretim Okulu’nu ziyaret

etti.

Bazı başkan yardımcıları ve ilgili birim mü-

dürleriyle birlikte okulları ziyaret eden Baş-

kan Cahit Altunay, İlçe Milli Eğitim Müdürü

Yaşar Demir ile okul yöneticilerinin katıldığı

ziyaretlerde ilçe eğitimine katkı sağlamak

amacıyla gerekli çalışmaların yapıldığını

söyledi. 

YENİ OKULLAR AÇILACAK

Sultangazi’deki okullarda sınıf mevcutlarının

hayli fazla olduğunu belirten Başkan Altu-

nay, ilçede yeni okullar yapılması ve sınıf

mevcutlarının azaltılması maksadıyla sefer-

ber olduklarını belirtti. Başkan Altunay, “İl-

çemizde eğitim ve sağlığa tahsis

edebileceğimiz alanlarımız var. Bu konuda

çalışmalarımız sürüyor. Biz sınıf mevcutlarını

bu dönemin sonuna kadar 30’a, 35’e düşür-

meyi hedefliyoruz. Şu anda 4 tane okulumu-

zun inşaatı devam ediyor. Bununla beraber

yeni okullar geliyor. Bir de yıkılıp yapılacak

okullarımız olacak. Bunlarda da sınıf sayısı iki

İlçedeki 
bütün okulları ziyaret

ederek sorunlarını
tespit eden 

Başkan Altunay, 
“Eğitimin kalitesini

artırmak için yeni
okullar açacağız ve
sınıf mevcutlarını 

düşüreceğiz” diyor.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay 
her hafta bir okulu ziyaret ediyor;

“Sınıf mevcutları azalacak”
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 

Belediye Meclis Üyesi Ali Koç ile birlikte bir sınıfı ziyaret etti.



katına çıkarılacak. Spor salonundan diğer

detaylara kadar bütün okullar artık dona-

nımlı olacak.  İlçemize Sağlık Meslek Lisesi

ve Sağlık Meslek Yüksek Okulu yapılacak. Ay-

rıca Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi yapıla-

cak. Toplamda kısa sürede 8-9 okul

yapılacak ilçemize” dedi. Başkan Altunay

şunları söyledi:

“Okullarımızın çevre düzenlemesinden kü-

tüphaneye, oyun alanlarından duvar boyala-

rına kadar birçok eksiği var. Yeni kurulan bir

ilçe olduğumuz için özellikle eğitimde birçok

noksanlık var. Dolayısıyla bizler de geleceği-

miz olan gençlerimizin daha iyi şartlarda eği-

tim alması için bu konuyu öncelikli olarak ele

alıyoruz ve her hafta bir okulumuzu ziyaret

ederek, sorunları öğreniyoruz. Daha sonra da

imkanlarımız ölçüsünde bu sorunları gider-

meye çalışıyoruz.” 

BAŞARILI ÖĞRENCİLER 

GEZİYE GÖNDERİLECEK

Öğrencilerin başarılarının artırılması mak-

sadıyla teşvik edilmesinin önemine de işaret

eden Başkan Altunay, başarılı öğrencilerin

gezi ile ödüllendirileceğini kaydetti. Okulla-

rında başarılı olan lise öğrencilerinin yurt

dışı seyahatle ödüllendirileceğini ifade eden

Başkan Altunay, aynı teşvik programı kap-

samında başarılı ilköğretim okulu öğrenci-

lerinin de GAP bölgesine gönderilecekleri

müjdesini verdi. 

Başkan Cahit Altunay’dan
eğitimcilere kaynaşma yemeği

Yeni atanan okul yöneticilerini ağırlayan 
Başkan Altunay, eğitimin sorunlarının 
el birliği ve kaynaşma ile çözüleceğini kaydetti.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 2009-2010 Eğitim Öğre-

tim Yılı 2. döneminin başlaması münasebetiyle, yeni atanan okul yö-

neticilerine kaynaşma yemeği verdi. 

Gönül Sofram’daki yemeğe Sultangazi Kaymakamı Yusuf Ziya Çelik-

kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, Halk Eğitim Müdürü Mus-

tafa Mamur, Sultangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Yavuz Padem, Özel Kalem Müdür Vekili Adil Dayıoğlu, görev değişik-

liği yapılan okul yöneticileri ve yerel basın temsilcileri katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Başkan Cahit Altunay, belediye olarak

eğitime çok önem verdiklerini hatırlatarak, bu konuda en önemli so-

rumluluğun eğitim camiasında olduğunu belitti. Eğitimin bütün top-

lumun ortak çıkış yolu olduğunu belirten Başkan Altunay şöyle ko-

nuştu: “İlçemizde maalesef eğitimin sorunları birikmiş durumdaydı.

Belediye olarak bu konuda çok önemli çalışmalar yapıyoruz ve hede-

fimiz sınıf mevcutlarını 30’lu rakamlara düşürmek. Bunun için de sü-

rekli yeni okul açma çalışması içerisindeyiz. Bu maksatla arazi üretimi

ve kaynak teminine çalışıyoruz.”

Başkan Altunay, “Eğitim öğretim döneminin ikinci yarısına başladığı-

mız şu günlerde yeni atanan okul yöneticilerimizi tebrik ediyor, yeni

görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.
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Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
ziyaret ettiği okullarda sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet ediyor.
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Yeniliklere yönelik ufukta sınırlama olmadığını belirten 
Abdurrahman Ada, “Okulumuzu bilişim çağı dediğimiz 21. Yüzyılın 

gereklerine uygun olarak dizayn ediyoruz” diyor.

Sayın Ada, öncelikle okulunuz hakkında

genel bilgi verir misiniz? Tarihi, fiziki yeterli-

liği, öğrenci ve öğretmen durumu gibi,

Orhangazi İlköğretim Okulumuz 2007-2008

Eğitim Öğretim yılı başında faaliyete başla-

mıştır. Orhangazi İÖO, Milli Eğitim Bakan-

lığı’na bağlı ilköğretim okulları arasında,

ilçemizin hatta ilimizin sayılı okulları ara-

sında yer almaktadır. 2007/2008, 2008/2009

tarihleri arasında tek bina olarak hizmet

veren okulumuz, 2009/2010 eğitim öğretim

yılında iki binasını da kullanmaya başlamış-

tır.  Okulumuzda ikili eğitim yapılmakta olup

A Blokta I. kademe öğrencilerimiz, B Blokta

ise II. kademe öğrencilerim eğitim yapmak-

tadırlar. İlçemizde ilk uygulama olan derslik

sistemini Orhangazi İlköğretim’de uygulama

fırsatı yakaladık ve şuan çok başarılı gidiyo-

ruz. Bu uygulama ile her öğretmenin bir sınıfı

olmuş oldu. Artık öğretmen sınıfını kendine

göre dizayn ediyor, öğrenciler kolejlerde, üni-

versitelerde olduğu gibi dersi olduğu sınıflara

gidiyorlar. Bu da eğitim-öğretim kalitesinin

artmasına vesile oluyor, öğrenci, öğretmen

ve velilerimizden olumlu tepkiler alıyoruz.

Okulumuz; 5 idareci, 105 öğretmen, 3607 öğ-

renci, 14 hizmetli ile devasa bir eğitim kom-

leksi haline gelmiştir.  

Okulunuzun genel başarı durumu hakkında

bilgi verir misiniz?

Okulumuzun yeni bir okul olması, aşırı nakil

gelmesi, öğrenci profilinin tam oturmaması

neticesinde başarı noktasında istediğimiz se-

viyeye geldiğimiz söylemez. Amacımız birey-

sel başarılar yerine totalde başarıyı

yakalamak, bunun için de ekip ruhu içerisinde

çalışmalar yapmaktır. Bu bağlamda okulu-

muzu ilk üç yıllık stratejik hedefimiz doğrul-

tusunda, ilçemizdeki ilk beş okul arasına

sokmak olacaktır. Bu doğrultuda çalışmalar

yaptık hafta sonları öğrenci yetiştirme kurs-

ları açtık hafta içi akşamları öğrencilerimize

yönelik etütler düzenlemekteyiz. Orhangazi

İlköğretim Okulu olarak inanıyoruz ki... iyi bir

eğitim öğrenciler arasındaki bütünleşme

kadar çeşitliliği de gerektirir. Farklılıklarımı-

zın bilincindeyiz ve bunların birer zenginlik

kaynağı olduğuna inanıyoruz. Birbirimizi an-

lıyor, farklılıkları ve görüş ayrılıklarını bir zen-

ginlik olarak kabul ediyoruz. Başarmak için

başarıncaya kadar devam diyoruz.

Sultangazi Orhangazi İlköğretim Okulu Müdürü Abdurrahman Ada:

Okulumuzu teknoloji ile donatıyoruz

Abdurrahman Ada



Eğitim alanındaki yenilikleriniz hakkında neler

söylemek istersiniz? Bu hususta teknoloji kul-

lanımı ne durumda?

Eğitim ile ilgili yaptığımız yeniliklerde ufku-

muzda sınır yok. Okulumuzu bilişim çağı dediği-

miz 21. Yüzyılın gereklerine uygun olarak dizayn

ediyoruz. A Bloktaki tüm sınıflarımızı (27 adet)

Akıllı Sınıf Teknolojisi ile donattık.(Bilgisayar,

projeksiyon, akıllı tahta, ses sistemi, internet ve

meb vitamin), yine B Bloktaki her sınıfımızda bil-

gisayar, projeksiyon, ses sistemi ve internet ile

tüm sınıflarımızı donatmış olduk. Bu sınıfların

kurulması kurumumuzun yönetişim becerisinin

kazandığına bir örnek olsa gerek diye düşünü-

yorum. Çünkü Akıllı Sınıf Projesi, eğitim adına

çok büyük bir projedir. Orhangazi İlköğretim

Okulu; Okul idaresi, okul aile birliği ve veli işbir-

liği içerisinde başka herhangi bir kurumdan des-

tek almadan bu projeyi tamamlamıştır. 

Geleceğin başbakanlarının cumhurbaşkanları-

nın en iyi imkanlarla yetişmesinde olumlu katkı

sağlayan Okul Birliğimize, öğretmenlerimize ve

velilerimize okul idaresi adına şükranlarımı su-

narım.

Orhangazi İÖO’nun ön plana çıktığı sosyal ve

sportif faaliyetler hakkında bilgi verir misiniz?

Bizler Orhangazi İlköğretim Okulu ailesi olarak,

ekip ruhu içerisinde tüm alanlarda var olacağız

diye yola çıktık, bu yolda çalışmalar yapmaya

devam ediyoruz. Sosyal ve kültürel alanlarda

öğrencilerimizin; hakkında hadis inzal olunmuş

Belde-i Tayyibe (Güzel Belde), Roma’nın Bi-

zans’ın ve Osmanlı Devleti’nin başkentliğini

yapmış bu güzel şehri cananımız olan İstan-

bul’umuzu öğrencilerimize tanıtmakla işe baş-

ladık. Topkapı Sarayı’na, Yerebatan Sarnıcı’na,

Dolmabahçe Sarayı’na ve Türk dünyasının

önemli yerlerinin sergilendiği Miniatürk’e gezi-

ler düzenledik. Buralara gidişlerimizde Sultan-

gazi Belediyemiz bize araç noktasında çok

destek vermektedir. Bu konuda bize destekle-

rini esirgemeyen tüm yetkililere kurumum

adına teşekkürlerimi sunuyorum.

Yine sportif alanların hepsinde çalışmalara baş-

ladık, Kaymakamlık Kros Yarışmasında takım

halinde İlçe İkinciliği, Kaymakamlık Futbol Tur-

nuvasında Küçük Erkeklerde İlçe Üçüncülüğü,

yine ilde yapılacak müsabakalarda ilçemizi

temsil edecek dört okuldan biri olma başarısını

okulumuz göstermiştir. Yine voleybol, basket-

bol, masa tenisi, satranç müsabakalarına öğ-

rencilerimiz, öğretmenlerimiz tarafından

hazırlanmaktadırlar hedefimiz buralarda da

okulumuzu en iyi şekilde temsil etmektir.

Yine İstanbul İl Öğrenci Meclisi Başkan Yardım-

cısı, okulumuz öğrencisi Nida Aytekin olmuş

olup, hem okulumuzu hem de ilçemizi ilde tem-

sil hakkını elde etmiştir. 

Öğrencilere başarılarını artırmaları konusunda

ne tür tavsiyeleriniz olacak, bu konuda ailelere

ne gibi görevler düşmektedir?

Öncelikle sevgili öğrencilerimize tavsiyem; ken-

dilerine güvenmeleri başarının %80 kendine gü-

vendir. Bir işi zamanında yapmaktır; Yani;

Hemen şimdi yap: Zorluklar, zamanında yap-

mamız gerekip de yapmadığımız kolay şeylerin

birikmesiyle oluşur. Eğer yapmamız gereken işi

kendi işimiz görüp, ona göre hareket edersek

başarı kendiliğinden gelecektir. Bunun adı da

özdisiplindir.

Kendine egemen ol: Büyük insanların hayat hi-

kayelerini okurken ilk zaferlerini kendilerine

karşı kazandıklarını görmüşümdür. Hepsinde de

özdisiplin başta geliyordu.

Velilerimize tavsiyem; geleceğin Türkiye’sinin

mihenk taşları olacak yavrularımıza bir başba-

kan, bir cumhurbaşkanı, bir genelkurmay baş-

kanı sıfatı ile bakalım. Onlara ilgi ve alakayı bu

şekilde gösterelim, onları eleştirirken dahi bu

sıfattaki birisini eleştirdiğimizi unutmayalım.

Sayın velim, düşünün ki çocuklarımız ben baş-

bakan, ben cumhurbaşkanı olacağıma inandığı

anda, o çocuk bu makama gelebilmek için neler

yapmaz, tabiî ki de yapması gereken her şeyi

yapar. O halde gelin yarının Türkiye’sini oluştu-

racak yavrularımızı okul idaresi, veli, öğretmen

olarak kaynaşma ve sahiplenme duygusu içeri-

sinde en iyi şekilde yetiştirelim.
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Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir ile birlikte Orhangazi İlköğretim Okulu’nu ziyaret etti .
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Kentli Servisi, herhangi bir sebeple belediyeye

gelen vatandaşların yapacakları işlemlerle il-

gili bilgilendirme ve yönlendirme yaparak, on-

ların zaman kaybını önlüyor. Adeta

Sultangazililerin belediyedeki gözü, kulağı ve

sesi olan Kentli Servisi ve çalışmalarını birim

şefi Nergiz Koçer’e sorduk.

Kentli Servisi hakkında bilgi verir misiniz?

Kentli Servisi; vatandaşı güler yüzlü ve hızlı bir

hizmet anlayışı ile karşılayan, belediyedeki iş-

lemleri için hazırlayan ve yönlendiren kısacası

hizmeti tek noktada toplayan bir vizyon proje-

sidir. Alanında uzman, iletişim ve müşteri iliş-

kileri konusunda eğitim almış 1 şef ve 4

personelle Temmuz 2009 tarihinden itibaren

hizmet veren Kentli Servisi maksimum vatan-

daş memnuniyetini hedeflemektedir. Kentli

Servisinde hizmetin kalitesini arttırması amacı

ile “Memnuniyet Anketi” uygulaması yapıl-

maktadır.

Servisin amacı ve çalışma şekli hakkında neler

söylemek istersiniz?

Kentli Servisi, vatandaş ile belediye arasında

iletişim sağlayan bir birimdir. Amacımız; va-

tandaşın belediye içerisinde birçok bölümü do-

laşmasını engellemek ve işini kolaylaştıran bir

yapı içerisinde hizmet vermektir.

Ruhsat, izin, dilekçe, beyan gibi işlemler için

gelen vatandaş, ekibimiz tarafından karşılan-

makta, bilgileri kontrol edilmekte, güncellen-

mekte, detaylı mülkiyet, kullanıcı kontrolleri

yapılmakta ve vatandaşın belediyeye olan

borçlarını gösteren hesap ekstresi çıkarılmak-

tadır. 

Ayrıca; belediyemizin İŞKUR’la ortaklaşa dü-

zenlemiş olduğu “Meslek Edindirme Kursları-

Belediyeye 
gelen vatandaşların

yapacakları işlemlerle
ilgili danışmanlık 

görevi üstlenen 
Kentli Servisi, 

hizmet kalitesini 
artırıyor.

Sultangazi Belediyesi’nin gülen yüzü:

KENTLİ SERVİSİ



nın” başvuruları Kentli Servisi tarafından alı-

narak vatandaş için uygun olan mesleklere yön-

lendirme yapılmaktadır. Bunların dışında

yardıma muhtaç vatandaşların yardım başvu-

ruları alınarak, belediyenin sağlamış olduğu

yardımların vatandaşa daha sağlıklı ve hızlı bir

şekilde ulaşması sağlanmaktadır.

Günde kaç kişi işlem yaptırıyor?

Kentli Servisi ortalama günlük 200-250 vatan-

daşı karşılıyor. Ancak bu sayı vergi aylarında

(Kasım-Mayıs- Ocak) 400’e ulaşmaktadır.

Bunun yanı sıra İŞKUR gibi başvuru dönemle-

rinde işlem sayımız 500-550’yi buluyor. 

Vatandaşların kentli servisi hakkındaki izle-

nimleri nasıl?

Kentli Servisi’nin hizmet kalitesini ve vatandaş-

tan gelen geribildirimleri değerlendirmek, per-

sonel hakkında oluşabilecek şikâyetleri

ölçümlemek amacıyla vatandaşa memnuniyet

anketleri düzenlenmektedir.  Hizmet kalitesinin

sürekli arttırılması ve vatandaşın daha fazla

memnuniyeti için bu anketler titizlikle değerlen-

dirilmekte ve ay sonlarında ölçümlenip grafik-

lendirilerek ilgili yöneticilere sunulmaktadır.

Anket sonuçlarını incelediğimizde vatandaşların

maksimum seviyede memnuniyeti izlenmiştir.

Sultangazi kent sakinlerinin, belediyeye gel-

diklerinde genç, dinamik güler yüzlü bir ekiple

karşılanmanın verdiği memnuniyet ile beledi-

yemize olan güven ve inancı pekişmektedir.
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Vakıflar, Türk kültürünün yüzyıllardır sürege-

len önemli bir kültürel değeridir. Halen çeşitli

alanlarda sürdürülen vakıf çalışmalarıyla ile

çok önemli hizmetlere imza atılmaktadır.

Kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren

Sultangazi Sosyal Yardımlaşma ve Daya-

nışma Vakfı Müdürü Yeşim Garan, ilçedeki ça-

lışmalarını dergimize anlattı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

hakkında bilgi verir misiniz? 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

(SYDV), adından da anlaşılacağı üzere bir yar-

dımlaşma ve dayanışma organizasyonudur.

Vakfımız 81 il merkezi ve ilçe merkezlerinde

ekonomik, sosyal ve kültürel yönden yardıma

ihtiyacı olan vatandaşlarımıza imkanlarımız

doğrultusunda nakdi ve ayni olmak üzere hiz-

met vermektedir.

Vakfın amacı ve hizmet türleri hakkında

neler söylemek istersiniz?

Vakfımız ilçenin sosyo-ekonomik düzeyini göz

önüne alarak, vatandaşların öncelikli ve acil

ihtiyaçlarına cevap vermek amacını taşı-

makta olup; hizmet türlerinde imkanlarımız

nispetinde sınır gözetilmemektedir. 

Çalışmalarınız hakkında bilgi verir misi-

niz?

Vakfımız öncelikle olarak eğitim, kültürel ve

sosyal faaliyetlerde bulunmakta; en önemlisi

vatandaşlarımızın yaşamlarını idame ettirir-

ken her tülü ihtiyaçlarına cevap vermeye ça-

Komşunun açlığına
duyarsız kalınma-

ması gerektiğini ha-
tırlatan Sultangazi 

SYDV Müdürü 
Yeşim Garan, 

“Çevrenizdeki gerçek
ihtiyaç sahiplerini 

lütfen bize bildirin”
diyor.

Sultangazi Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yeşim Garan:

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın 
yanındayız

Yeşim Garan



lışmaktadır. Sultangazi’de yaklaşık 14 aydır

faaliyette olup öncelikle, sayın kaymakamı-

mız Yusuf Ziya Çelikkaya başkanlığında eği-

time destek vermekle başlamıştır. Şu ana

kadar başarılı olan ancak maddi sıkıntı çeken

öğrencilerimize ilköğretimden üniversite dü-

zeyine kadar maddi ve manevi destek ol-

muştur. Bu destekler projeler haline

dönüştürülerek sürekliliği devam etmekte-

dir. Örneğin spor alanında başarılı öğrenci-

leri desteklemek amacıyla Spor Yüksek

Okuluna hazırlık kursu açılmış olup, 12 öğ-

rencimiz alanlarında çeşitli üniversiteleri-

mize yerleştirilmişlerdir. Diğer bir projemiz

olan SUSAM (Sultangazi Sanat Merkezi)

özellikle sanat dallarında başarılı olan öğ-

rencilerimizin yeteneklerini geliştirmeleri ve

okullarından arta kalan vakitlerini daha ve-

rimli geçirmelerini, ayrıca sokağa bağımlı

kalmalarını engellemek amacıyla faaliyet-

lerini sürdürmektedir.   

Vatandaşlar SYDV’na nasıl müracaat et-

meli? 

Vatandaşlarımız kurumumuza, başvuru for-

munu muhtarlıklarına onaylatarak başvura-

bilirler. Bunun yanında çevresindeki fakir ve

muhtaç vatandaşlarımızı vakfımıza bildirilen,

kurum ve vatandaşlarımızın her türlü ihbarı

da başvuru niteliğini taşımaktadır. 

ARAŞTIRMA YAPILIYOR

Kimler vakıf hizmetlerinden yararlana-

biliyor?

Vakfımız 3294 sayılı kanuna tabii olup, hiç-

bir sosyal güvencesi olmayan, herhangi sos-

yal güvenlik kurumundan maaş almayan,

üzerine kayıtlı mal varlığı olmayan vatan-

daşlarımız vakfımıza başvurabilirler. Baş-

vuru sonrasında ailenin ekonomik durumu

araştırılarak, hane ziyaretleri yapılmakta ve

talepleri Mütevelli Heyetimizce değerlendi-

rilmektedir.  

İlçenin ekonomik ve sosyal durumu göz

önüne alındığında, çalışmalar yeterli

oluyor mu?

İlçenin sosyo-ekonomik düzeyi göz önünde bu-

lundurulduğunda, vakfımızın çalışmaları yeni

bir ilçe olmamıza rağmen iyi denecek düzey-

dedir. Kurumlar arası işbirliği ile daha da iyi dü-

zeye geleceği kanısındayız. İlçemizin genç bir

nüfus ortalamasına sahip olduğu aşikardır.

Genç nüfusa sahip olma şansımızı özellikle eği-

time vereceğimiz desteklerle değerlendirmeye

çalışıyoruz. Bunun yanında ihtiyaç sahibi vatan-

daşlarımızın sıkıntılarına kol kanat germeye

devam ederek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

İlave etmek istediğiniz hususlar var mı?

Son olarak,  Sultangazili hemşehrilerimize

“Komşusu aç iken kendi tok olan bizden değil-

dir.” sözünü hatırlatmak istiyorum. Çevrenizdeki

gerçek ihtiyaç sahiplerini lütfen bize bildirin.

Gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşma

konusunda her kesimden destek bekliyoruz. 
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Sultangazi Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Sultangazi Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı’nın faaliyetlerine katılarak vatandaşlarla biraraya geliyor.

KAYMAKAM ÇELİKKAYA 
VATANDAŞLARLA
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Sultangazi Belediyesi, edebiyat ve düşünce

dünyasının önemli isimleri için düzenlenen

anma programlarını devam ettiriyor. 

Daha önce ünlü sosyolog Cemil Meriç, Yunus

Emre ve Hz. Mevlana’yı düzenlenen program-

larla anan Sultangazi Belediyesi, bir süre önce

de düşüncesinin temeline insan sevgisi, hoş-

görü ve paylaşımı oturtan gönül insanı Hacı

Bektaş Veli ve İstiklal Marşı şairimiz Mehmet

Akif Ersoy’u andı. 

Gazişehirparkı içerisinde bulunan Sultangazi

Belediyesi Nikah Salonu’nda düzenlenen anma

programlarının ilki Hacı Bektaş Veli için düzen-

lendi. Gazi Cemevi Vakfı Başkanı Veli Gülsoy’un

konuşmacı olarak katıldığı programa Sultan-

gazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Başkan

Yardımcıları Fevzi Dülger ve Av. Hacı Orhan, AK

Parti Sultangazi İlçe Başkanı Murat Atım, bele-

diye meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda va-

tandaş katıldı.

Programda bir konuşma yapan Sultangazi Be-

lediye Başkanı Cahit Altunay, gösterilen ilginin

kendisini memnun ettiğini söyledi. Sultangazi

Belediyesi olarak, kültürümüzde ve tarihimizde

önemli yer tutan şahsiyetler için bu tür etkin-

likler düzenlendiğini belirten Başkan Altunay,

“Ki bu şahsiyetler, Anadolu insanına hoşgörüyü,

sevgiyi, adaleti ve muhabbeti öğreten öğret-

menlerdir” dedi.

HAYATI ANLATILDI
Başkan Altunay’ın konuşmasının ardından

Hacı Bektaş Veli’nin hayatı hakkında film gös-

terimi yapıldı. Daha sonra kürsüye gelen Gazi

Cemevi Vakfı Başkanı Veli Gülsoy, Hacı Bek-

taş’ın hayatı ve felsefesi hakkında katılımcı-

lara bilgi verdi.

Programın son bölümünde ise zakirler deyiş ve

mersiyeler okuyarak, katılımcılara duygu dolu

anlar yaşattılar.

HACIBEKTAŞ 

ZİYARETİ

Bu arada Sultangazi

Belediyesi, 75. Yıl ma-

halle muhtarlığıyla bir-

likte yaklaşık bin kişiyi

Nevşehir’in Hacıbektaş

ilçesine götürdü. Bele-

diye Başkan Yardımcısı

Fevzi Dülger’in de eşlik ettiği ziyaret kapsamında Hacı Bektaş Veli’nin türbesi ve Hacı Bek-

taş Veli Müzesi ziyaret edildi. Bölgenin önemli yerlerinin de gezildiği ziyaret çerçevesinde

akşam da cemevinde oruç açıldı. 

Sultangazi Belediyesi kültürel 
etkinlikler kapsamında 

“İncinsen de incitme” düsturu ile çağlar
ötesinden insanlığa mesaj veren Hacı Bektaş Veli

ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u andı.

Hacı Bektaş ve Mehmet Akif
Sultangazi’de anıldı



“FELSEFESİNİ İYİ ÖĞRENMELİYİZ”

Selahaddin Kocaarslan’ın sunduğu program

Mehmet Akif Ersoy’un hayatının anlatıldığı film

gösterimi ile başladı. Daha sonra Akif’in şiirle-

rinden oluşan bir demedi ile devam eden prog-

ramda konuşan Sultangazi Kaymakamı Yusuf

Ziya Çelikkaya, “İstiklal Savaşı’nda yaptığı ça-

lışmalarla halkı bilinçlendiren ve 63 yıllık öm-

rünü vatanına ve milletine adayan Mehmet Akif

Ersoy’u rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

Akif’in hayatının ve felsefesinin genç nesle an-

latılması gerekir” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Belediye Başkanı

Cahit Altunay, “Çanakkale Destanını ve Kurtu-

luş Savaşını yaşayan, milli mücadele yılları-

mızda halka yol gösteren ve istiklal savaşımızı

destanlaştıran Mehmet Akif Ersoy’un hayatının,

felsefesinin iyi öğrenmeliyiz. O, yüzlerce eser

arasından seçilen İstiklal Marşı’nı millete ar-

mağan etti ve ‘Allah bu millete bir daha İstiklal

Marşı yazdırmasın’ diyerek, o günlerin tekrar ya-

şanmamasını diledi” dedi.

İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Necat Birinci de

yaptığı konuşmada, Sultangazi Belediyesi’nin

asırlar içinde kültürümüzü oluşturan abide şah-

siyetleri anmasından duyduğu memnuniyeti

belirterek başladığı konuşmasında Mehmet

Akif Ersoy hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

BİRİNCİ VE ARGON’A PLAKET

İstiklal Şairi Mehmet Akif’in eserlerinden ör-

neklerle devam eden programın sonunda Be-

lediye Başkanı Cahit Altunay, İstanbul

Milletvekili Prof. Dr. Necat Birinci ve Mehmet

Akif Ersoy’un torunu Selma Argon’a, geceye

katkılarından dolayı birer plaket takdim etti.

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği anma

programı çerçevesinde katılımcılara Mehmet

Akif Ersoy’un dev eseri Safahat hediye edildi.

47

Akif ömrünü vatanına ve milletine adadı

Sultangazi Belediyesi daha sonra da İstiklal

Şairimiz Mehmet Akif Ersoy için vefatının 73.

yıldönümü münasebetiyle düzenlenen bir

programla anıldı. Konuşmacı olarak İstanbul

Milletvekili Prof. Dr. Necat Birinci’nin katıldığı

programa Mehmet Akif Ersoy’un torunu

Selma Argon da iştirak etti. 

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 73. yılı münasebetiyle 
düzenlenen anma gecesine konuşmacı olarak katılan İstanbul Milletvekili

Prof. Dr. Necat Birinci ve Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon’a, 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay tarafından plaket takdim edildi.

Mehmet Akif Ersoy’u anma programına Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, AK Parti Sultangazi 
İlçe Başkanı Murat Atım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, İlçe Müftüsü Ertuğrul Koyuncu, Belediye Başkan Yardımcıları Fevzi Dülger ve 

Av. Hacı Orhan ile siyasi parti temsilcileri, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar, öğretmenler ve öğrencilerle çok sayıda vatandaş katıldı.



48 İ N A N Ç  /  S Ö Y L E Ş İ :  H Ü S E Y İ N  T Ü R K O Ğ L U  

Sultangazi Müftüsü Ertuğrul Koyuncu:

Dini eğitimde ve hizmette
çıta sürekli yükseliyor

Sultangazi Müftüsü Ertuğrul Koyuncu, müftü-

lüğün kuruluşu, çalışmalar ve sosyal hayatta

dini eğitimin önemi gibi konularda Sultangazi

Dergisi’ne özel açıklamalarda bulundu.

Sayın Koyuncu, Sultangazi Müftülüğü

hakkında kısa bir değerlendirme yapar

mısınız?

Sultangazi ilçe olduktan sonra kurucu müftü

olarak atamamız buraya yapıldı. Daha önce

Muğla Fethiye’de aynı görevi yapıyordum. Bu-

rada kısa sürede kaymakamlığımız bünyesinde

oluşturulan bir katta oluşumumuzu kısa sürede

tamamladık. Bir müftü, bir şef, iki memur, iki

hizmetli ve bir şoförle görevimizi sürdürmekte-

yiz. Zaten din görevlisi olarak bu bakımdan bir

sorun yoktu. Sadece görevli arkadaşlarımızın il-

çesi değişmiş oldu.

Tabi şu an içerisinde bulunduğumuz binalar

kaymakamlığımız tarafından kiralanmış geçici

binalardır. İnşallah ilerde daha uygun kalıcı

Müftülük siteleri oluşturulacaktır. Bunlar

zaman içerisinde oluşacak çalışmalardır.

Çalışmalarınız hakkında bilgi verir misi-

niz? Kur’an kursları, yaz kursları, rama-

zan etkinlikleri gibi.,,

Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kur’an

kursu sayısını sürekli artırıyoruz. İki yeni kurs

açtık ki bunun birisinde 100 civarında kızımız

eğitim görüyor. Kurslarımızda toplam 697 öğ-

rencimiz eğitim görüyor. Gazi Mahallesi’ndeki

Erkek Kur’an Kursu yatılı olarak hizmet ver-

Sultangazi’de dini 
eğitim ve inanç 

hizmetleri konusunda
önemli çalışmalara

imza attıklarını ifade
eden Koyuncu, ilçeye
bir İmam Hatip Lisesi

kazandırma 
çalışmalarının da 

sürdüğünü kaydetti.



mektedir. Bu kurslarımızda ayrıca vatandaşla-

rımıza okuma yazma eğitimleri düzenliyoruz.

Yine bu çerçevede kursiyerlerimize, Halk Eğitim

Müdürlüğü işbirliği ile Arapça kursları düzenli-

yoruz. Gündüzlü kurslarımızda 21 öğrencimiz

hafızlık eğitimi görmektedir. Öğrenci sayımızı

kısa sürede iki katına çıkardık. Bunlar da yeterli

değil; çünkü 500 bin nüfuslu Sultangazi’de çok

daha fazlası gerekir. 

Ayrıca yaz kursları düzenliyoruz ve bu kursları-

mız da dolup taşmaktadır. Çok büyük rakam-

lara ulaşıyoruz. 

Ramazan ve Kutlu Doğum Haftası etkinlikle-

rimiz de bulunuyor. Bu dönemlerde mukabe-

leler, mevlitler, vaaz programları, panel,

konferans gibi çalışmalar yapılmaktadır. İki

camimizde hatimle teravih namazı kılındı.

Müftülük olarak ilçe protokolüne yönelik ifta-

rımız oldu. 

İlçemizde kaç cami ve Kur’an Kursu var,

personel sayısı ve eksikliği hakkında bilgi

verir misiniz? Şu anda ilçemizde cami-

mescit ihtiyacı var mı, bu konuda ne gibi

çalışmalar yapılıyor?

İlçemizde, şu anda 56 kadrolu ve 3 kadrosuz

olmak üzere toplam 59 camimiz var. Her cami-

mizin bir görevlisi var. Ancak bazı camilerimi-

zin kapasitesi büyük olmasına rağmen

buralarda ihtiyaç duyulan ikinci görevli yani

müezzin henüz yok. Ancak ülkemizin durumu

dikkate alındığında asgari kadro ile çalışmala-

rımızı sürdürüyoruz. 

Kur’an kursuna gelince şu anda 16 kursumuz

var. Kurslarımız genellikle bayanlara yönelik-

tir. Bu konuda ihtiyaç duyulan öğreticiler, ila-

hiyat mezunu yeterliliği olan kimselerin

istihdamı ile tamamlanıyor. Bu konuda çıta sü-

rekli yükseliyor. Böylece Müftülüğüz idaresinde

çalışmalar sürmektedir.

Cami ihtiyacımız var. Mesela 60 bin nüfuslu bir

mahallede 2-3 cami var. Bu da özellikle Cuma Na-

mazlarında büyük sıkıntı doğuruyor. Dolayısıyla

yeni camiler yapılması gerekiyor. Uzun vadede bu

ihtiyacın da giderileceğini düşünüyorum.

AİLE KURUMU ÖNEMLİ

Sosyal hayatta dini eğitimin önemi konu-

sunda neler söylemek istersiniz? 

Bir devlet büyüğümüz, “Yavrularımızı yetiştirir-

ken, bir elinde bilgisayar bir elinde Kur’an ol-

malı” demişti. Bu çok doğru bir tespittir. Bir

insanı okutursun, mesela kimya mühendisi olur.

Ama eğer ilahi kaynaktan uzak bir hayat tarzıyla

yetişmiş olursa insanlara faydalı olmak yerine

bomba da yapabilir. Onun için toplumla barışık,

halkına, insanına sevgi, saygı gösteren bireylere,

böyle bir gençliğe ihtiyacımız var. Aile müesse-

sesini ayakta tutmamız gerekir. Yeni gelişme-

lerle aile yapısının da bir sarsıntı geçirdiği

görülmektedir. Dolayısıyla bizim bu değerleri-

mizi korumamız için, aydın münevver din adam-

ları yetiştirerek toplumun hizmetine sunmamız

gerekir. Buna her zaman olduğundan daha fazla

ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Zira in-

sanlığın her zaman dine ihtiyacı olmuştur. İlk

insan Hz. Adem’den günümüze kadar böyle ol-

muştur, kıyamete kadar da böyle olacaktır. 

İlçemiz ve hatta İstanbul genelini de dikkate al-

dığımızda toplumsal yapıyı değerlendirir misi-

niz, toplum nasıl bir değişim süreci yaşanıyor? 

Elbette ki gelecekten ümitliyiz, bu hususta

ümitsizliğe düşmek yoktur. Gelecek daha iyiye

doğru gidiyor. Her yönüyle gelecekten ümit-

varım. Dünyanın hiçbir ülkesinde, bizim ülke-

miz kadar dine diyanete karşı devlet desteği

sağlayan ülke yoktur. Camilerimizden ezam

sesi eksik olmaz. Ülkemizde en güzel şekilde

dini hizmet veriliyor ve bu konuda kalite sü-

rekli artıyor. 

Sultangazi’de bir İmam Hatip Lisesi ya-

pılması konusunda herhangi bir çalışma

var mı?

Bu konuda bazı çalışmalar var. Bir grup arka-

daşımız bir dernek kurdu. Bu konuda yer tespiti

de yapıldı. Bu işi tek başına yapacak zenginleri-

miz de var. Bürokratik engeller aşıldığında bu

iş kolaylıkla yapılacaktır. 500 bin nüfuslu bir il-

çede bu ihtiyaç bir an önce giderilmelidir.
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Sultangazi’nin yaklaşık 7 bin nüfuslu mahal-

lesi olan Eski Habibler’in muhtarı Osman Avcı-

lar, bütün vatandaşları kapsayan önemli

projelere imza attıklarını söyledi. Avcılar ile

çalışmalarını ve hedeflerini konuştuk.

Sayın Avcılar, öncelikle kendinizden
bahseder misiniz? Kaç yıldır burada ya-
şıyorsunuz, kaç dönemdir muhtarlık ya-
pıyorsunuz, çalışmalarınız hakkında
bilgi verir misiniz?

1965, Rize doğumluyum 8 kardeşiz ve ailemin

en büyüğü benim. 1983 evlendim, bir oğlum, üç

kızım var. 34 yıldır Habibler’de ikamet etmek-

teyim. 

Muhtar olarak ilk dönem görev yapıyorum,

ancak daha önce birinci azalık yaptım. Ben Ha-

bibler Mahallesi’nin 11. muhtarıyım. 

Mahalleniz hakkında bilgi verir misiniz?

Nüfus yapınız, halkın refah düzeyi gibi…

Habibler, 1956 yılında Bakırköy ilçesine bağlı

bir köy olarak kurulmuştur. İsmi de İstanbul

eski valilerinden Vefa Poyraz’ın babasından

gelmektedir. Vali Bey’in babası Habib Poyraz

burasını çok sevdiği için onun adı verilmiş. Ha-

bibler köyü, 1987 yılında mahalle oldu.

Burada 51 vilayetten vatandaşımız ikamet edi-

yor. Anadolu’nun dört bir yanından insan var.

Mahallemizin 11 cadde ve 32 sokağı var. Ma-

halle sakinlerinin çoğu işçi, fabrikalarda çalı-

şıyor. Çok göç alan ve gelir seviyesi düşük bir

mahalleyiz. 

Muhtarlık olarak çalışmalarınızda tekno-

lojiden gerektiği gibi istifade edebiliyor

musunuz?

Sultangazi’nin 
ilçe olmasıyla 

hizmetin halkın 
ayağına geldiğini 
söyleyen Avcılar,
“Daha önce bağlı 
olduğumuz ilçeye

uzaktaydık ve bu da
Habibler Mahallesinin

gelişimini 
yavaşlatıyordu. 

Ama şimdi hizmet 
yanıbaşımızda. 

Bu anlamda 
belediyenin 

çalışmalarını çok iyi
buluyorum” diyor.

Eski Habibler Mahallesi Muhtarı Osman Avcılar:

Belediyeden çok iyi elektrik alıyoruz



Teknolojiden istifade ediyoruz. Vatandaşları-

mızın kayıtlarını bilgisayar ortamına aktarıyo-

ruz, bu konuda altyapımızı kuruyoruz ve

istenilen evrak, belge veya bilgiye ulaşabiliyo-

ruz. 

Başta altyapı olmak üzere mahallenizin
ne gibi sorunları, eksiklikleri var? Eğitim
ve kültürel konuda yeterli donanıma
sahip misiniz? Değilse bu konuda ne gibi
çalışmalar yapılabilir? 
Belediyemiz henüz yeni, buna rağmen önemli

çalışmalar var. Elbette asfalt kaldırım eksik-

liklerimiz var. Ancak bunlar baharla birlikte

başlayacaktır. Pilot bölge olarak seçilen İs-

metpaşa Mahallesi’nde olduğu gibi elektrik

kablolarının yer altına alınmasını bekliyoruz. 

Bunun yanında minibüs durağının meydandan

kalkması ve yukarıya taşınması gerekiyor. Ma-

halle olarak rahatsız oluyoruz. Ayrıca mahal-

lemizin üst kısmındaki vatandaşların da

taşınması gerekiyor. 

Ayrıca mahallemize karakol gelmesini istiyo-

ruz. Bu konuda gerekli yerlerle görüşüyorum.

Yine mahallemizde Halk Eğitim Merkezi eksi-

ğimiz var. Yeni bir muhtarlık binası ve üstü ne

Halk Eğitim Merkezi yapılabilir. Mahallemiz-

deki sağlık ocağının üst katı boş. Buraya 112

Acil Servisinin gelmesini istiyoruz. 

Sultangazi henüz yeni ilçe oldu. Bu kısa

süre için belediyenin çalışmalarını değer-

lendirir misiniz? Belediye hizmetleri, ön-

ceki döneme göre nasıl?

Mahalle olarak, belediye hizmetlerinden de

diğer kamu hizmetlerinden de en iyi şekilde

faydalanmak istiyoruz. Biz daha önce Esenler

Belediyesi’ne bağlıydık ve konum olarak uzak

olduğumuz için hizmetler geç geliyordu. Bu da

Habibler Mahallesinin gelişimini yavaşlatı-

yordu. Ama şimdi hizmet yanıbaşımızda. Bu

anlamda belediyenin çalışmalarını çok iyi bu-

luyorum. Belediyeden çok iyi elektrik alıyorum.

İnanıyorum ki daha huzurlu güvenilir sevgi

dolu yaşanabilir bir Habibler Mahallesi olacak.
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GOP ve Sultangazi Erzurumlular 
Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İmdat Kamacı:

Öncelikli hedefimiz dayanışma

Sultangazi’de yaşayan Erzurumlu-
lar’ı bir araya getiren dernek ola-
rak en öncelikli hedeflerinin
“hemşehriler arasında dayanış-
mayı sağlamak” olduğunu belir-
ten Başkan İmdat Kamacı, “Ayrıca
muhtaç ve kimsesizlerimiz başta
olmak üzere, üniversitede okuyan
gençlerimize ve işsiz kardeşleri-
mize yardımcı olmaya çalışıyoruz.
İşadamlarımızın da katkılarıyla,
kahvaltı ve piknik gibi etkinlik-
lerle sık sık bir araya geliyor, hem-
şehrilerimizin sorunlarını birlikte
aşmaya çalışıyoruz” diyor



İstanbul’un yarım milyonluk nüfusu ile en büyük ilçelerinden olan yeni ilçesi

Sultangazi’de yoğun olarak bulunan Erzurumlular’ı çatısı altında toplayan GOP

ve Sultangazi Erzurumlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği birçok

başarılı çalışmaya imza atıyor. Dernek Başkanı İmdat Kamacı, derneğin kuru-

luşundan çalışmalarına kadar birçok konudaki sorumuzu cevaplandırdı.

- Derneğiniz hakkında bilgi verir misiniz? Ne zaman kuruldu, kuruluş

amacınız nedir?

Derneğimiz 1991 yılında kuruldu. Kuruluştaki amacımız hemşehrilerimizle da-

yanışma olduğu kadar, gençlerimizin eğitimlerine katkı sağlamak, işsizlerimi-

zin çalışmaları için iş temin etmek ve hepsinden önemlisi de İstanbul’un

yaşamına uyum sağlarken, geleneklerimizden ve kültürümüzden de kopma-

mamız için etkinlikler yapmak olarak belirlendi. Halen faaliyette bulunduğu-

muz dernek merkezimizi Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki yeni ve büyük

binamıza taşıdık. Yeni yönetim kurulu belirlendi ve böylece daha iyi hizmet ver-

meyi hedefliyoruz. Buradan, derneğimize emeği geçen eski başkan ve yöneti-

cilerimize de teşekkür ediyorum.

- Sultangazi’de yaşayan hemşehrilerinizin nüfusu, sosyal yapısı hak-

kında bilgi verir misiniz?

Öncelikle bölgede oldukça yoğun bir nüfusa sahibiz. TÜİK 2009 verilerine göre

60 bin civarında Erzurumlu vatandaşımız bu bölgede yaşamakta. Buna, nüfus

kaydını İstanbul’a aldırmış olan 5.000 civarındaki hemşehrimizi de eklersek,

toplamı siz düşünün. Sultangazi’nin toplam nüfusu 500 bin kişi civarında. Yani

burada ilçemizde yaşayan insanların yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyoruz. Bu

da bize bir sorumluluk yüklüyor. Bu çerçevede özellikle eğitim düzeyinin artı-

rılması konusunda çalışmalar yapıyoruz. 

GÖÇ SOSYAL BİR OLGU

- Bu çerçevede ‘göç’ olgusunu değerlendirir misiniz? 

Göç olgusu, toplumsal değişimin göstergelerinden biridir. Göçün sebeplerinin

başında tabii ki ekonomik durum yatıyor.  Bir ülkenin sanayileşme ve kentleşme

oranı, modernleşme süreciyle belirginleşir. Endüstrinin gelişmesine paralel

olarak ortaya çıkan kentleşme olgusu, ekonomik olduğu kadar sosyal yapıdaki

değişimlerde de ifadesini bulur. Endüstriyel gelişme sonucu kentlerde ortaya

çıkan işgücü ihtiyacı, köyden kente göçün başlıca nedenini oluşturur. 1950’lerde

başlayan köyden kente göç, sanayileşmenin bir gereği olduğu kadar, modern-

leşme sürecinin bir simgesi olarak da değerlendirilmektedir. 

Ülkemizin genel anlamda kanayan yarası olan göç olgusu, Erzurum halkı için

de önemli bir noktadadır. En fazla göç veren iller arasında gelen Erzurum, Batı

illerimizde ikinci bir Erzurum nüfusu oluşturmuştur. 

Ancak, 2011 yılında Erzurum’da yapılacak “Üniversal Kış Olimpiyatları” bu ko-

nuda sevindirici gelişmelere yol açmıştır. Yeni yatırımlarla çehresi değişen Er-

zurum, gelecek için daha güzel günlere hazırlanıyor. Bu noktada, Sağlık Bakanı

Recep Akdağ başta olmak üzere emeği geçen bütün yöneticilerimize teşekkür

ediyoruz.

DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA

- Dernek olarak hemşehrileriniz arasında yeterli kaynaşma ve daya-

nışmayı sağlayabiliyor musunuz?

Dayanışma unsuru öncelikli hedefimiz. Tabii ki muhtaç ve kimsesizlerimiz başta

olmak üzere, üniversitede okuyan gençlerimize ve işsiz kardeşlerimize katkı

sağlamak görevlerimiz arasında. Bu grupta yer alan kardeşlerimizin devletin

yardım kanallarından da etkin biçimde faydalanmasını teşvik ediyoruz.  So-

runlarına çözüm üretme konusunda yardımcı oluyoruz. Özellikle Ramazan ay-

larını dolu dolu geçirme çabasındayız. Bunun yanında pazar sabah

kahvaltılarında bir araya geliyoruz; yaz aylarında piknikler ve önemli günlerde

ve gecelerle de kaynaşmayı etkin biçimde sağlıyoruz. Bundan sonra Sultanga-

zi’de yaşayan Erzurumluların, istişarelerde bulunmak amacıyla daha sık bir

araya gelmelerini sağlayacağız.

- Sosyal, kültürel ve sportif ne tür etkinlikleriniz var?

Sosyal anlamda az önce saydığım çalışmaların yanında, kültürel geceler, folk-

lor etkinlikleri, memleket yemekleri günleri ve paneller düzenleyerek, kaynaş-

mayı arttırıcı ve bilgilendirici etkinliklere de imza atmaktayız.

Bunun yanında, her yıl 12 Mart Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunu kut-

luyoruz. Bu vesile ile aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, o günlerin tekrar ya-

şanmamasını yüce Allah’dan temenni ediyorum…
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KENTLİLİK BİLİNCİ YAYILMALI
Sultangazi’nin ilçe olması çalışmalarınızı nasıl etkiledi?
Sultangazi bizim evimiz. Tabii ki ilçe oluşu heyecanımızı ve etkinliğimizi
kamçıladı. Bu ilçe yarım milyonluk nüfusu ile birçok ilin birleşmesinden
oluşmuş bir ebru gibi parlıyor. İlçemiz, İstanbul’un gelecek 20 yılında en
fazla adı duyulan, en hızlı gelişen bölgelerinden biri olmaya aday. 
Burada biz de dernek olarak İstanbullu olma bilincini geliştiren faaliyet-
ler gerçekleştireceğiz. Doğduğumuz yere bağlıyız ama burası da doydu-
ğumuz yer, yani evimiz. 
Kurucu Başkanımız Sayın Cahit Altunay yönetimindeki başarılı belediye
çalışmalarıyla çehresi değişen Sultangazi’nin tüm kurumları ile özel bir
kent olabilmesi için üzerimize düşen görevlerden kaçmayacak, hep bir-
likte hareket ederek başarıyı yakalayacağız. Bir sivil toplum kuruluşu ola-
rak, Sultangazi’ye yapılacak her türlü katkının içinde yer alacağız.
Biz Erzurumlu Sultangazililer olarak herkese örnek olacağız. 

Erzurum yemek kültürünün en önde gelen
markalarından olan "Cağ Kebabı" 

Sultangazi'de de büyük ilgi görüyor.

İstanbul Milletvekili 
Dr. Alaattin Büyükkaya, derneğin bir
etkinliğinde konuşma yapıyor.
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Medicalpark Sağlık Grubu, ülke genelinde 15 sağlık kurumu ile halka hizmet eden büyük bir sağlık

yatırımcısı. Bu kurumlardan birisi olan Medicalpark Sultangazi Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mustafa

Cantürk, çalışmaları ve hedefleri konusunda Sultangazi Dergisine önemli açıklamalar yaptı.

Mustafa Bey, öncelikle kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

1965’de Ankara’ da doğdum. İlk, orta ve liseyi Ankara’da bitirip, Tıp Fakültesini 1982 – 1988 yılları

arasında Ankara Üniversitesi’nde, Kulak Burun Boğaz İhtisasını ise 1989 – 1993 yılları arasında Er-

ciyes Üniversitesi’nde tamamladım. 20 yıllık KBB Hekimi ve 15 yıldan beri Medicalpark Sultangazi

Hastanesi’nin başhekimiyim. Evli ve bir çocuk babasıyım.

Medicalpark Hastanesi, hakkında bilgi verir misiniz? 

Sultangazi ilçe olmadan önce, Sultançiftliği olarak Gaziosmanpaşa’ya bağlıyken, 1994 yılında

Sultan Polikliniği olarak grubun ilk temelleri atılmış olup, 1996 sonundan itibaren Özel Sultan

Hastanesi ismi ile hizmet veren hastanemiz 2008 yılında ise, aynı misyon ve vizyon ile Medical-

park Sultangazi Hastanesi ismi ile hizmetine devam etmektedir. Sultangazi’nin ilk özel hasta-

nesidir. Hastanemiz 35 yatak kapasiteli olup, erişkin ve çocuk yoğun bakımları mevcuttur.

Sultangazi’ye sağlık yatırımı yapmak konusunda bir değerlendirme yapar mısınız?

1996 yılında alt yapı sorunları olan, ulaşımın zor olduğu Sultangazi’ye, özel bir hastane açmak bir-

çok sağlık yatırımcısı için cazip değildi. Ancak bölge halkımızın sağlık ihtiyacını bildiğimiz için,

o zamanki Sultan grubu olarak bu yatırımı yaptık ve halkımızın teveccühü ile bugün

daha iyi bir hizmet ile buradayız. Buradaki sağlık işletmeciliği, tecrübelerimiz daha

sonraki süreçte, gelişmemize ve büyümemize çok şeyler katmıştır.

15 HASTANELİ HİZMET

Grubunuzun başka semtlerde ve illerde de sağlık hizmetleri var. 

Medicalpark Sağlık Grubumuz Sultangazi, Bahçelievler, Göztepe ve Fatih

olmak üzere İstanbul’da 4, diğerleri Anadolu’da olmak üzere toplam

15 özel hastanesi mevcuttur. Bu hastanelerimizin hepsi, her türlü tet-

kik ve tedavinin yapılabildiği tam kapasiteli A veya B grubu hasta-

nelerdir.

Hekim kadronuz hakkında bilgi verir misiniz, hangi

branşlarda faaliyet gösteriyorsunuz?

Medicalpark Sultangazi Hastanesi bünyesinde Dahiliye,

“Herkes için Sağlık” sloganıyla yola çıkan Medicalpark, 
yurt genelindeki 15 sağlık kurumunda 6 bin kişiye istihdam sağlıyor. 

Hem nitelik hem de nicelik yönüyle ülkemizin sağlık yatırımı ve istihdamında
öncü kuruluşlarından olan Medicalpark, hasta memnuniyetinin, 

olmazsa olmaz şartlardan en önemlisi olduğu prensibiyle çalışıyor.

Medicalpark Sultangazi Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mustafa Cantürk:

Halka hizmet için Sultangazi’deyiz

Dr. Mustafa Cantürk 



Kadın Doğum, Genel Cerrahi, KBB, Nöroloji,

Ortopedi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Cil-

diye, Diş ve Ağız Sağlığı, Kardiyoloji, Beyin

Cerrahi, Anestezi ve Reanimasyon, Göz, Üro-

loji ve Çocuk Hastalıkları branşlarında 29

hekim kadromuz bulunmaktadır. Ayrıca tüm

laboratuar tetkikleri yapılmakta olup, görün-

tüleme merkezimizde direkt grafiler, Manye-

tik Rezonans (MR), Bilgisayarlı Tomografi (BT),

Mamografi, Kemik Dansitometrisi, Elektro

Kardiyo Grafi, Eforlu EKG, gibi hizmetlerimiz

mevcuttur.

Medicalpark’ın kalite ve müşteri memnu-

niyeti konusundaki politikası nedir?

“Herkes için Sağlık” sloganıyla yola çıkan gru-

bumuz, 15 yıllık sağlık işletmesi tecrübesiyle,

hasta memnuniyetinin, olmazsa olmaz şartlar-

dan en önemlisi olduğunu biliyoruz. Kaliteli hiz-

meti ve hasta memnuniyetini % 100 sağlamayı

hedefleyen idari yapılanmamız ve eğitim çalış-

malarımızın sürekliliği devam etmektedir.

Hasta odaklı hizmet anlayışımızdan asla taviz

veremeyiz.

15 hastaneli bir sağlık grubu olarak kaç ki-

şiye istihdam sağlıyorsunuz?

Medicalpark Sultangazi Hastanemizde top-

lam 250, tüm Medicalpark Hastaneler Grubu-

muzda ise 6000 civarında sağlık çalışanı

istihdam edilmektedir. Geldiğimiz bu noktada,

hem nitelik hem de nicelik yönüyle ülkemizin

sağlık yatırımı ve istihdamında Medicalpark

Hastane Grubu lider olduğunu ispatlamıştır.

Kurumunuzun ileriye yönelik hedefleri

hakkında neler söylemek istersiniz?

1994’te bir klinik ile yola çıkan grubumuz,

bugün Türkiye’nin hatta dünyanın en sayılı 15

hastanesini faaliyete geçirerek, bu konuda ne

kadar istikrarlı ve başarılı olduğunu göstermiş-

tir. Bundan sonra da hem yurt içinde, hem de

yurt dışında Medicalpark Grubunun hizmetle-

rini görmeye devam edeceğiz. 



E T K İ N L İ K

Sultangazi Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Okullararası Kros Yarışması

coşkulu geçti. Sultangazi Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen ve kıran kırana

geçen yarışlar vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.

Sultangazi’deki ilköğretim okulları ve liselerin katıldığı yarışlara Sultangazi Kay-

makamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, İlçe

Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, Sultangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler

Müdürü Yavuz Padem, öğretmenler ve öğrencilerle çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Bulvarı ile Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı’nın kesiştiği noktadan başlayan

ve Melahat Öztoprak İlköğretim Okulu’nda tamamlanan yarışma büyük bir he-

yecan içinde geçti. 

Ferdi ve takım olmak üzere toplam 12 kategoride düzenlenen yarışmada dere-

ceye girenlerin ödülleri Kaymakam Çalikkaya, Belediye Başkanı Altunay ve Milli

Eğitim Müdürü Demir tarafından verildi.

Büyük çekişme içinde geçen yarışta dereceye giren öğrenci ve takımlar şöyle:

İlçedeki ilköğretim ve liseler arasında düzenlenen ve büyük bir çekişme 
içerisinde geçen yarışlarda dereceye girenler, ödüllerini Kaymakam 

Çelikkaya, Başkan Altunay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Demir’den aldı.

Sultangazi Kaymakamlık 
Kros Yarışı kıran kırana geçti

Küçük Kızlar Ferdi:
1. Ayşe Çetin
2. Buse Selvi
3. Elif Yılmaz

Küçük Erkekler Ferdi:
1. Yusuf Kaplan
2. Mustafa Yılmaz
3. Mertcan Çınar

Yıldız Kızlar Ferdi:
1. Ecem Gündüz
2. Şeyma Toprak
3. Safiye Hıracı

Yıldız Erkekler Ferdi:
1. Soner Toğuşlu
2. Necdet Tong
3. İsmail Arslan

Genç Kızlar Ferdi:
1. Hüsna Sarılmaz
2. Ü. Gülsüm Uzun
3. Zeynep Paktaş

Genç Erkekler Ferdi:
1. Sait Ahmet Şahin
2. Yusuf Ziya Kaplan
3. İbrahim Tenekeci

Küçük Kızlar Takım:
1. Yunus Emre İ.Ö.O
2. Esentepe İ.Ö.O
3. Hacı Mehmet Cingil İ.Ö.O

Küçük Erkekler Takım:
1. Yunus Emre İ.Ö.O
2. Orhan Gazi İ.Ö.O
3. Şehit Teğmen Ali Yılmaz İ.Ö.O

Yıldız Kızlar Takım:
1. Zübeyde Hanım İ.Ö.O
2. Aslangazi İ.Ö.O
3. Melahat Öztoprak İ.Ö.O

Yıldız Erkekler Takım:
1. Hacı Mehmet Cingil İ.Ö.O.
2. Org. Eşref Bitlis İ.Ö.O.
3. Melahat Öztoprak İ.Ö.O

Genç Kızlar Takım:
1. Cumhuriyet Lisesi
2. Habibler Lisesi
3. Şair Abay Kunanbay Lisesi

Genç Erkekler Takım:
1. Cumhuriyet Lisesi
2. Gazi Ticaret Lisesi
3. Habibler Lisesi
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Sultangazi Kent Konseyi 1. Olağan Genel Kurulu,

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’ın çağ-

rısı üzerine başkan, divan üyeleri ve yürütme kuru-

lunu belirlemek üzere toplandı. Sultangazi

Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda

Kent Konseyi Başkanlığı’na, Sultangazi Belediye

Başkan Yardımcısı Av. Hacı Orhan seçildi.

Sultangazi Kent Konseyi üyeleri belediye binasında

verilen kahvaltıda bir araya geldi. Konsey üyeleri

daha sonra Meclis Salonu’na geçerek toplantıya ka-

tıldı. Toplantıya, Belediye Başkanı Cahit Altunay,

Belediye Başkan Yardımcıları Fevzi Dülger ve Av.

Hacı Orhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir,

kamu kurumu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil top-

lum kuruluşu temsilcileri ve yerel basın kuruluşu temsilcilerinden olu-

şan konsey üyeleri katıldı. 

SULTANGAZİ ÖRNEK OLACAK
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda bir

konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Sultan-

gazi’nin modern kent görünümü kazanması konusundaki çalışmalar

hakkında bilgi verdi. Yeni belediye binası, kent meydanı, kültür merkezi

ve nikah salonu ile ilgili entegre proje çalışmaları hakkında konsey üye-

lerine açıklama yapan Başkan Altunay, yapılacak çalışmalarda birlik ve

beraberliğin önemli olduğunu vurguladı. 
Kent Konseyi ile herkesin yönetime katılacağını ifade eden Başkan
Cahit Altunay, “Sultangazi’de kent vizyonunun ve hemşehrilik bilinci-
nin geliştirilmesi, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yö-
netişim ve yerinden yönetim ilkelerinin hayata geçirmeye çalışan Kent

Konseyi’nin çalışmaları örnek teşkil edecek ve
bütün bu çalışmalarla Sultangazi İstanbul’un göz-
desi olacak” dedi.

YÜRÜTME KURULU BELİRLENDİ
Sultangazi Belediyesi’nin çalışmalarıyla ilgili sin-
evizyon gösterisinin ardından Divan Kurulu oluştu-
ruldu. Divan Kurulu üyeliklerine Veli Gülsoy, Lütfü
Bayram ve Alihan Genç’in seçildiği toplantıda daha
sonra Sultangazi Kent Konseyi Başkanlığı seçimine
geçildi. Kent Konseyi Başkanlığı’na konsey üyeleri-
nin oy birliği ile Sultangazi Belediye Başkan Yar-
dımcısı Av. Hacı Orhan seçildi. Kent Konseyi
Yürütme Kurulu’na ise Ertuğrul Koyuncu, Veli Gül-

soy, Osman Cengiz, Adem Karaca, Kemal Eyüpoğlu, Mustafa Darboğaz,
Eyüp Bayrak, Ahmet Güler, Ramazan Altan, Yeşim Garan ve Sedat Çe-
tintaş seçildi. 
Yürütme kurulu tarafından oluşturulacak çalışma grupları ise
şöyle belirlendi:
- Eğitim ve öğretim komisyonu,
- Sağlık komisyonu,
- İmar ve yerleşim komisyonu,
- Basın, yayın ve iletişim komisyonu,
- Sosyal dayanışma ve engelliler komisyonu,
- Çevre ve çocuk komisyonu,
- Avrupa Birliği müktesebatı inceleme komisyonu,
- Kültür, sanat ve tarihi miras çalışma komisyonu,
- Trafik ve emniyet çalışma komisyonu.
Yürütme Kurulu’na, Kadın Meclisi ve Gençlik Meclisi oluşturması ko-
nusunda da yetki verilen toplantı, üyelerin dilek ve temennileri dile ge-
tirmesinin ardından sona erdi.

Sultangazi’de kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi 
amacıyla kurulan Kent Konseyi’nde görev bölümü yapıldı.

Sultangazi Kent Konseyi Başkanlığı’na 
Av. Hacı Orhan seçildi

Av. Hacı Orhan
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Osmanlı Devleti’nde mutfak ve mutfak

kültürüne büyük önem veriliyordu. Büyük

bir coğrafya üzerinde kurulu bulunan dev-

letin yönetildiği Topkapı Sarayı'nın inşa

edildiği Fatih devrinden itibaren yemekler

Matbah-ı Amire ya da Matbah-ı Hümayun

adı verilen mutfaklarda pişirilmekteydi.

Tarihi kayıtlara göre 17. Yüzyıl’da sarayda

günlük ortalama 5 bin kişilik yemek pişiri-

liyordu. Osmanlı coğrafyasının en seçkin

yemeklerinin pişirildiği mutfaktaki bu

rakam ulufe töreni, bayramlar, sünnet me-

rasimleri gibi özel günlerde 15 binlere

kadar çıkabiliyordu.

Devletin kalbi olan sarayda mutfak kıs-

mına büyük önem verilmekteydi. Mutfak

yani Matbah-ı Amire, sarayın ikinci avlu-

sunu baştan başa kaplayan, 5000 metre-

karenin üzerinde bir kapalı alana kurulu

ve 20 adet büyükçe bacası olan bir yerdir.

Mutfakların sorumlusu, vezir rütbesine

yakın derecede yüksek bir devlet memuru

olan Matbah-ı Amiredir. Mutfak Emininin

maiyetinde ekmekçiler, sakalar, kilerci-

ler, kasap ustaları, yoğurtçu, sütçü, ta-

vukçu, kalaycı, mumcu, simitçi, buzcu ve

karcı esnafı gibi, dönemlere göre değiş-

mekle birlikte yaklaşık 500’den fazla ele-

man görev yapıyordu. 

TATLI VE TURŞULAR

Matbah-ı Amire'nin baklava, helva, tahin,

reçel, marmelat, muhallebi, pelte, lokma,

şerbet, turşu ve macun gibi gıda madde-

lerinin pişirildiği kısmına ise Helvahane

denilirdi. Mutfağın son bölümünü oluştu-

ran ve 4 adet kubbesi bulunan Helvaha-

ne’ye, mutfağın 3. kapısından, yani

Helvahane Kapısı’ndan giriliyor. 

Helvahane’de çalışanlara Helvacıyan-ı

Hassa denilirdi. Bunların arasında başa-

rılı olanlar Helvacıbaşı Çaşnigirbaşı veya

Hoşafçıbaşı olurdu. 16. Yüzyıl’da Helva-

hane'de, Helvacıbaşının denetiminde

800’den fazla eleman çalıştığı

rivayet edil-

mektedir.

H e l v a h a n e ,

Osmanlı Sara-

yı’nın tatlı ima-

l a t h a n e s i

olduğu gibi aynı

zamanda ecza-

nesiydi. Burada

Osmanlı saray mutfağının tatlıların hazırlandığı bölümü olan Helvahane, 
aynı zamanda eczane görevi de ifa ediyordu. 

Burada yapılan macunların bazıları aynı zamanda bazı hastalıkların 
tedavisinde ve zayıf bünyelilerin beslenmesinde kullanılıyordu.

Osmanlı sarayını tatlandıran ocak; 

HELVAHANE



yapılan macunların bazıları aynı za-

manda bazı hastalıkların tedavisinde ve

zayıf bünyelilerin beslenmesinde kulla-

nılıyordu. Bu sebeple bu tür gıdalar he-

kimbaşı denetiminde hazırlanır ve

kullanılırdı. Tarihi kayıtlara göre tedavi

amacıyla üretilen macunların sayısı

200’e yakındır. Sultanların tatlısı ve tat-

lıların sultanı baklava ile kadayıf da bu-

rada pişiriliyordu. Saray halkının

tamamının yiyebildiği bir nişasta tatlısı

olan zerde de yine Helvahane’de üretil-

mekteydi.

BAKLAVA ALAYLARI

Helvahane’de yapılan Zülbiye veya Züla-

biye olarak adlandırılan helva dönemin en

güzde helvasıydı. Ramazan aylarının 15.

gününde Hırka-i Şerif ziyaretleri çerçeve-

sinde düzenlenen Baklava Alayları’nda

Helvahane’de apayrı bir telaş ve heyecan

yaşanıyordu. Zira İstanbul’daki askerlere

geleneksel hale gelen soğanlı yumurta ile

birlikte, her 10 askere bir tepsi düşecek şe-

kilde baklava ikram ediliyordu. Baklava-

ların yeniçeriler tarafından alınıp

kışlalarına götürülüşü de bir tören ile ya-

pılıyordu… Böyle özel günlerde yaşanan

yoğunluk dolayısıyla Helvahane personeli

yetersiz kalınca şehirden helvacılar alını-

yordu.

Yine Osmanlılarda Sur-ı hümayun deni-

len sünnet düğünlerinde halktan başla-

yarak en üst kademedeki davetlilere

kadar ikram ve ziyafetler veriliyordu.

Sünnet düğünlerinde de en çok Helva-

hane’de hazırlanan helva ve

zerde cinsinden yiyecekler

ikram ediliyordu. Helva-

hanede senede bir kere

düzenlenen ve “Ot ge-

cesi” denilen gecede özel

macun yapılıyor ve bütün

saray sakinlerine ikram edi-

liyordu. 

KULLANILAN GEREÇLER SERGİLENİYOR
Bugün müze olarak ziyaret edilen Topkapı

Sarayı’nın girişinde sağda yer alan Helva-

hane, eski mutfak özelliklerini hemen ta-

mamen koruyor. Burada saray sakinleri

için asırlarca kullanılan büyük kazanlar,

yemek kapları, tavaları, irili ufaklı tahta ve

demir kepçeler, kevgirler, sahanlar, len-

gerler, ibrikler, taslar, sefer tasları ve daha

birçok mutfak gereci, günümüz ziyaretçi-

leri tarafından ilgi ile ziyaret edilmektedir. 
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Sultangazi Belediyesi 
Gençlik Meclisi kuruldu

Sultangazi Belediyesi Gençlik Meclisi, ilk

genel kurul toplantısını yaptı. Belediye bina-

sındaki toplantıda Gençlik Meclisi’nin yöne-

timi belirlendi ve komisyonlar oluşturuldu. 

Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Av.

Hacı Orhan’ın da katıldığı yemekli toplantıya

80 kişi katıldı. Toplantının başında oluşturu-

lan Divan Kurulu’na Alpaslan Ateş, Serkan

Yücel ve Onur Uygun seçildi. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunma-

sından sonra bir konuşma yapan Sultangazi

Belediye Başkan Yardımcısı Av. Hacı Orhan,

Sultangazi’nin geleceği için gençlerin çalış-

malarının önemli olduğunu vurguladı. Sul-

tangazi Belediyesi Gençlik Meclisi’nin aktif

çalışma içerisinde olacağını belirterek, bu-

rada yer alan bütün gençlere başarılar di-

ledi.

YÖNETİM BELİRLENDİ
Sultangazi Gençlik Meclisi Başkanlığı’na yapı-
lan oylama sonucunda Mustafa Yiğit seçildi.
Başkan vekilliklerine ise Gökhan Sukas ve Mük-
remin Kaya getirildi. Daha sonra İcra Kurulu üye-
liklerine ise Gökhan Sukas, Mükremin Kaya,
Serkan Yücel, Alpaslan Ataş, Ece Nur Yazıcı,
Ahmet Karagül, Mehmet Kumral, Meral Hacı-
oğlu seçildi. 
Genel kurulda ayrıca Gençlik ve Spor Komis-
yonu, Kültür Sosyal ve Dayanışma Komisyonu,
Eğitim ve Sağlık Komisyonu, Çevre ve Kent So-
runları Komisyonu, Tanıtım ve Basın Yayın Ko-
misyonu, İnsan Hakları ve Hukuk Komisyonu,
Denetim Komisyonu, Ar-Ge Komisyonu ve Bili-
şim Komisyonu kurulması oybirliği ile kabul
edildi.
Genel kurul sonunda bir konuşma yapan Mus-
tafa Yiğit, kendisine verilen destek için teşekkür
ederek, üyelerin güvenine layık olacağını söyledi. 

İlk toplantısını yapan Sultangazi Belediyesi Gençlik Meclisi 
Başkanlığına Mustafa Yiğit seçildi. Meclis toplantısında 9 ayrı

dalda faaliyet gösterecek komisyon da belirlendi.

Sultangazi Gençlik Meclisi Başkanı 

Mustafa Yiğit



Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, iki

branşta kurslara başladı.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, ilçe-

deki gençlerin boş zamanlarında spor yapmala-

rını temin etmek amacıyla kurulan kulübün ilk

etapta Karate ve Tekvando’da öğrenci kabul etti-

ğini belirterek, “15 Şubat -15 Mart tarihlerinde bu

iki branşta kayıtlara başladık. Kayıtların tamam-

lanmasının hemen ardından da eğitime başladık”

dedi.

Antrenman salonunun Sultangazi Muhsin Yazı-

cıoğlu Caeddesi’ndeki 400 metrekarelik salonda

başlanacağını ifade eden Başkan Altunay şöyle

konuştu:

“Salonumuzun bütün hazırlıkları tamamlandı.

Badana boya dahil bütün hazırlıklar yapıldı. Kur-

siyerlerimizin en uygun şartlarda ders almaları

için gereken bütün ön çalışmalar yapıldı. Uzman

hocaların ders verdiği kurslarda öğrencilerimiz-

den sembolik olarak 20 TL’lik kurs ücreti alınıyor.

Ayrıca öğrencilerin rahat ulaşımı için servis im-

kanı sağlıyoruz.”

YAZ KURSLARI DÜZENLENECEK

Başkan Cahit Altunay şunları söyledi: “Bu kursla-

rın akabinde Tekerlekli Basketbol ve Atletizmde

resmi müsabakalara katılmak için çalışmalara

başlayacağız. Önümüzdeki sezon Tekerlekli San-

dalye Ligi’ne en alt gruptan itibaren katılacağız.

Bunun dışında yaz aylarında da spor kursları

düzenleyeceğiz. Futbol, Basketbol ve Voleybol

branşları başta olmak üzere çeşitli dallarda

kurslarımız olacak. Ayrıca street ball (cadde

basketbolu) müsabakaları düzenleyeceğiz. Bu

karşılaşmalara bütün vatandaşlarımız katıla-

bilecek.”
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Sultangazi Belediyesi
Gençlik ve Spor Kulübü kursları başladı

Sultangazili gençlerin boş zamanlarını daha iyi 
değerlendirmesi amacıyla kurulan spor kulübünde 
Karate ve Tekvando branşlarında eğitimlere başlandı. 
Kulüp yaz aylarında da çeşitli dallarda kurs düzenleyecek.
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Sultangazi’de doğan, çocukluğu, gençliği bu-
rada geçen ve hayatın gerçekleri ile aynı yerde
yüzleşen Şair Sevgi Düzgün Altun’la, çalışma-
larını ve hayata dair konular üzerine konuştuk.

Sultangazi’de yaşayan bir şair olarak, ön-
celikle kendinizi tanıtır mısınız?
İstanbul/Sultangazi’de 1979 yılında doğdum. 4
çocuklu bir ailenin ikinci ferdiyim. Sosyal bir ai-
lenin çocuğuyum ve bunun benim hayatında
çok önemli etkileri oldu. Babam, oturduğumuz
mahallenin muhtarı olduğu için sürekli insan-
larla iç içeydik. Bu anlamda ben çok erken yaş-
larda insanlarla iç içe olmaya başladım. 
Ayrıca annem sanata çok meyilli bir bayandı.
Çok küçük yaşlardan itibaren annemin tiyatro
provalarını izlemeye başladım. “Haberin var
mı?” isimli bir şiir kitabım yayınlandı. Evliyim ve
bir kızım var.

Çalışmalarınız hakkında bilgi 
verir misiniz?
Her ne kadar yükseköğrenimi tamamlayama-
mış olsam da edebiyat eğitimim var. Yani mek-
tepli sayılırım. En azından ürettiğim şeyin ana
temasını biliyorum. Bu işin mutfağını biliyorum
ki bu çok önemli. Bu işin hakkını vermek mühim.
Bir çalışmanın ne olması gerektiğini bilmek, ya-
yınlanması açısından önemli.

Sevgi Düzgün Altun şu anda 
neler yapıyor?
Şu anda ikinci kitabıma hazırlanıyorum. Aynı za-
manda müzik çalışmalarım sürüyor. Hem söz
yazıyorum hem de bestecilik yapıyorum. Ayrıca
yazdığım şiirleri okumaktan zevk alıyorum. Tabi
bunun için de bir fon müziği gerekiyor. 

Özlem ve umut ifadeleri içeren “Haberin var
mı?” hakkında duygularınızı alabilir miyiz?
“Haberin Var mı?”, bir dönemden sonra Elif’in
hayatıma girmesiyle biraz da olsa aza indirge-
diğim bir acının ürünü. Anne özleminin bir ifa-
desi... O’na çok ihtiyacım olduğu zaman
kaybetmiştim. İnsan çocuğunu çocuğu gibi
sever; ama ben kızımı uzun zamandır annem

İlk kitabı 
“Haberin Var mı?” ile

şiir severlerin ilgi
odağı olan şair 

Sevgi Düzgün Altun,
eğitimin önemini 

vurgulayarak, 
“Bir edebiyatçı olarak

üretken bir birey 
olmanın şevkini 

yaşıyorum. 
Eğer 2 genci de ben 

etkileyebilirsem, veya
çocuğuma örnek 

olabiliyorsam 
ne mutlu bana” diyor.

Sultangazi’de açan sanat çiçeği Sevgi Düzgün Altun ile;

Şiir ve yaşam üzerine…



gibi seviyorum. Annemin boşluğunu onunla dol-
duruyorum. Ve bu duygular da kitaba yansımış-
tır. O duygu fırtınası, o eksiklik, o özlem, o hasret,
o mutluluklar, ara ara yaşanan o mutluluklar.
Zaten bunlar olmazsa zaten üretemezsiniz. Do-
layısıyla “Haberin Var mı?” bir anlamda sitem,
bir anlamda özlem, bir anlamda yarım bırakıl-
mışlık, eksik bırakılmışlık gibi duyguların biriki-
midir. Ben hayatta her şeyin bir gün
tamamlanmak üzere geri döneceğine inanırım,
ama dönmeyen kavramlar da var, ölüm gibi. 

“Haberin Var mı” adlı eserinizde şiirlerin
yanında kısa kısa yorumlar var…
Evet, ilk kitabımda bütün şiirlerin kısa kısa kom-
pozisyonları var. Aslında kitabın başlangıcı çok
öncelere dayanıyor. Yaklaşık 15 yıllık bir süreçte
yapılan çalışmaların kitaplaştırılmasına karar
verildi ve eser oluştu. Konunun uzmanlarının
eleştiri ve destekleriyle yapıldı.
Şiir edebiyat dalları arasında en zor olanıdır.
Çünkü şiir, hikaye veya roman gibi değildir, o
anki duygunun ifadesidir. 

Bir edebiyatçı ve bir anne olarak toplumsal
yaşantımızı değerlendirir misiniz?
Bir edebiyatçı olarak üretken bir birey olmanın
şevkini yaşıyorum. Eğer 2 genci de ben etkileye-
bilirsem ne mutlu bana. Veya çocuğuma örnek
olabiliyorsam ne mutlu bana. Eğitim, benim için
olmazsa olmazdır. Ben bir toplumun en güçlü
silahının kalem olduğuna inanıyorum. Herkes
kalem tutmayı bilmeli. Aslında herkesin yapa-
bileceği bir şey var, ama galiba biraz tembel bir
toplumuz. Bugün maalesef okuyarak öğren-
mek çok aza indirgendi, görerek öğren-
mek yaygınlaştı. Buna katılmıyorum.
Çünkü insanın üretkenliği kalmıyor.
Bu konuda annelere çok büyük gö-
revler düşüyor. Eğer anne bir şey-
lerle uğraşıyorsa o zaman çocuk
da bir şeylere eğilimli oluyor.
Aynı eğilimde olması da şart
değil. Çünkü insan makine
değil. Farklı da olsa mutlaka
bir şeyler yapabilir. 
Bizler duygusal insanlarız. Ço-
cuğumuzun ağlamasını kes-
mek için ne isterse yaparız
genelde, ama bu doğru değil.
Böylece aslında onlara iyilik de
yapmıyoruz. Ben mesela kızım
Elif’in her istediğini yapmıyorum. 

Mesela bir diğer husus da; çocuklarımıza müda-
hale etmemiz gereken zamanlarda bunu yap-
mıyor, müdahale edilmemesi gereken
durumlarda da yapıyoruz. Zaman zaman
olumlu eleştirilere karşı bile çocuğumuzu sa-
vunmak yanlışına düşüyoruz. Gereksiz yere sa-
vunarak şımarttığımız çocuğumuz sandalyeden
düşünce de “çocuk düşe kalka büyür” diyerek
kontrol bile ettirmiyoruz. Halbuki bu düşme so-
nucu çocuk ilerde çok büyük problemler yaşa-
yabilir. Epilepsi, şizofreni gibi birçok hastalık bu
sebepten kaynaklanır. 

Yeni ilçe olan Sultangazi’de yaşanan deği-
şimi değerlendirir misiniz? Bu konuda
daha neler yapılabilir?
Ben öncelikle bu oluşumun hayırlı olmasını te-
menni ediyorum. Belediyemizin çalışmalarını dı-
şarıdan takip ediyorum. Belediye bizim için,
sanki her semtteki sağlık ocağının bağlı bulun-
duğu merkez hastane gibi oldu. Bir merkezimiz
oldu. İnşallah her şey daha iyi olacak. Artık işle-
rimizi yapmak için kalkıp Gaziosmanpaşa’ya git-
mek zorunda kalmıyoruz. Kamu binalarına
yaklaştık. Okul sayımız artıyor. Asfaltımız, kal-
dırımımız yeşil alanlarımız artıyor. Bir şeylerin
olması için önce inanmak gerekiyor. O zaman
her şey yapılabilir. Sizlerden çok olumlu elektrik
aldım. Teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başa-
rılar diliyorum.
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Haberin var mı anne?
Sen gideli ben hep bümbüyük ve dimdik durdum
Tıpkı senin gibi
Kocaman bir betükya gibi içten içe çürümüş
Ve yaralı
Her seni özlediğimde hasretin vurduğunda
Kalbime ve yüreğime
Hatıralardan koşar adım uzaklaşıyorum
Bilmediğim sokaklara atıyorum kendimi
Yine karanlık yine soğuk dışarısı
Kafam dikliğini yitirmiş sen gideli
Boynu bükük geziniyorum,
Alnıma yetim damgası yedim haberin var mı?
Topraklara çiçeklere küs yaşıyorum
Her yolda anneli çocuk gördüğümde Sana bir
daha küsüyorum,
Dertlerimi sırlarımı anlatacak kimsem olmadı-
ğından
Her şeyi kendime gömüyorum,
Çaresiz bir kız çocuğu gibi bir o yana bir bu yana
dağılıyorum,
Bütün hastanelerden içeri korka korka giriyorum
Hastane koridorları iyi tanır beni
Gençliğimi deliliğimi vurdum kapılarına camla-
rına
Benden gittiğimi öğrendiğimde pervasız bir silah
gibi taradım
Her bir yanı
Hastane bahçeleri tanık isyanıma yalnızlığıma
Bir bilseniz neler neler gömdüm saksılarına
Kaç vakit suladım gözyaşlarımla
Hani o son bakışmalarımız var ya
Çivi gibi kazıldı aklımda
Hani ben ölmek istemiyorum dedin ya
Bedenime salgılanan kangren gibi
Kemirdin bitirdin beni
O çaresizliğin o masum bakışların
Her baktığımda sana canevimden vurdun beni,
Hani beraber geldik beraber gidecektik
Hani hayallerin vardı beni gelin edecektin
Şanlı şöhretli düğün yapacaktın
Bu muydu sözün,
Kefeninden giydim haberin var mı

Toprağa giren mi sade ölür sandın
Küçüktüm küçücüktüm ve sensizdim
Çaresiz yağmalandım var mı haberin
Kaç sel kaç deprem yaşadım
Kaç acımasız dalgaya
Teslim oldum biliyor musun?
Kaç hain geceye rüyama gel diye yalvardım
Kaç sabahsız gecelere seni defalarca anlat-
tım
Mezarına gelip seni korusun diye taşına top-
rağına yalvardım

Buralarda yüzü hiç gülmedi
Oralarda güldürün annemi dedim.

SEVGİ DÜZGÜN ALTUNŞair Sevgi Düzgün Altun,
kızı Elif ile birlikte…
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Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, il-

çede yaşayan 4 hastaya tekerlekli sandalye he-

diye etti.

Başkan Altunay, Sultangazi’nin çeşitli mahalle-

lerinde ikamet eden ve tekerlekli sandalyeye ih-

tiyacı olan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek,

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından

temin edilen sandalyeleri dağıttı. 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yavuz Padem ile

ilgili mahalle muhtarlarının da hazır bulunduğu

sandalye dağıtımı kapsamında Malkoçoğlu Ma-

hallesinde ikamet eden Mehmet Yılmaz ve Nü-

samettin Gökçe, 75. Yıl Mahallesi’nde ikamet

eden Murteza Tunç ve Habibler Mahallesi’nde

ikamet eden Metin Surma’ya tekerlekli sandal-

yeleri verildi. 

SOSYAL BELEDİYECİLİK

Başkan Cahit Altunay, konuyla ilgili yaptığı de-

ğerlendirmede; Sultangazi Belediyesi olarak, be-

lediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal konu-

larda da önemli çalışmalara imza attıklarını söy-

ledi. Sultangazi’de yaşayan herkesin sevincini de

üzüntüsünü de paylaştıklarını ifade eden Başkan

Altunay, “Bildiğiniz gibi sevinçler paylaşıldıkça

artan. Kederler ise paylaşıldıkça azalır. Biz de bu

bilinçle hep vatandaşlarımızın yanında olduk.

Şimdi de 4 hastamıza tekerlekli sandalye vere-

rek, onların hayatını kolaylaştırmaya çalıştık. İm-

kanlarımız elverdikçe daha fazla insanımıza bu

imkanları sunmak istiyoruz. İnşallah zaman içe-

risinde bu imkanlara da kavuşacağız” dedi.

Tekerlekli sandalye dağıtımı, hastalar ve hasta

yakınları tarafından büyük bir memnuniyetle

karşılandı. Hasta yakınları, bu önemli hizmetten

dolayı Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altu-

nay’a teşekkür ettiler.

Başkan Cahit Altunay, 
engellilere tekerlekli sandalye hediye etti

Sultangazi’de engellilerin yanındayız
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Küçükköy Şoförler Odası’ndan 
Başkan Cahit Altunay’a plaket

Ö D Ü L

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay,

ne iş yaparsa yapsın herkesin bir mesleği ol-

ması gerektiğini söyledi. 

Başkan Altunay, Küçükköy Şoförler Oda-

sı’nın Zetine Düğün Salonu’nda yapılan

Genel Kurul toplantısına katıldı. Toplantıya

ayrıca AK Parti İstanbul Milletvekili Recep

Koral, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı

Erhan Erol, Sultangazi Belediye Başkan Yar-

dımcısı Fevzi Dülger, oda yöneticileri ve şo-

förler katıldı.

Uzun süredir oda başkanlığını yapan Mustafa

Uzun ve ekibinin güven tazelediği toplantıda

bir konuşma yapan Sultangazi Belediye Baş-

kanı Cahit Altunay, ne iş yaparsa yapsın her-

kesin bir mesleğinin olması gerektiğini

söyledi.

‘ARANIZDAN BİRİYİM’

Başkan Altunay şöyle konuştu: “Uzun yıllar

aranızda oldum, sizlerle birlikte çalıştım. Şu

anda da aranızda olmaktan dolayı mutlu ve

bahtiyarım. Bizde bir söz vardır; görevimiz

ne olursa olsun hiçbir şey bilmezsen bile bir

mesleğin olsun. Yani bilenle bilmeyen bir

olur mu? Bazen işsiz kaldık, aşsız kaldık. Ar-

kadaşlarıma şunu söylüyorum: “Bakın para-

sız, pulsuz kalabiliriz. Ama benim bir

mesleğim var. Giderim bir gün bir arkadaşın

arabasına çıkarım. Bir gün yevmiye alırım

diyorum.’ Çünkü bu bir meslektir, taksicilik

mesleğidir. İşçi mesleği böyledir.”

Oda ile uzun süre irtibatlı olduğunu ve çok

güzel çalışmalar yapıldığını ifade eden Baş-

kan Cahit Altunay, “İnanıyorum ki bundan

sonra da bu alanda çok güzel faaliyetler

gösterilecek. Yönetimin başarısına gönül-

den katılıyorum. Allah hayırlı etsin, yeni gö-

revlerinde başarılar diliyorum. Kongreniz

hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Yaklaşık 700 üyenin oyuyla tekrar göreve

seçilen Mustafa Uzun ise yaptığı teşekkür

konuşmasında; gösterilen ilgiye teşekkür

ederek, üyelerin güvenine layık olacağını

kaydetti. Törende, Başkan Cahit Altunay’a,

oda yönetimi tarafından plaket verildi.

Küçükköy Şoförler Odası’nın Genel Kurul Toplantısına katılan 
Başkan Altunay, bir mesleği olan kimsenin, işsiz kaldığında 

bu mesleğini icra edebileceğini söyledi.

Küçükköy Şoförler Odası’nın Genel Kurul toplantısına katılan Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay’a, oda yönetimi tarafından plaket takdim edildi.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay Genel Kurul’da üyelere hitaben bir konuşma yaptı.



“Nurcanım” ve “Katula katula” albümleriyle

müzik dünyasında hızlı bir yükseliş yakalayan

Karadeniz’in hareketli sesi Davut Güloğlu,

sanat çalışmalarını ağır, ancak emin adımlarla

sürdürüyor. Kısa bir süre önce yeni albümünü

piyasaya süren Güloğlu ile gündemi ve çalış-

malarını konuştuk.

Davut Bey, öncelikle sizi, kendi ağzınızdan
dinlemek istiyoruz. 
1972 yılında Rize’de doğdum. 11 kardeşli memur

ailesine mensup bir kişiyim. Çocukluğum Rize

ve İstanbul arasında geçti. 13 yaşında annemi

ve babamı kaybettim. Aralarında 8 aylık bir

zaman dilimi var. Biz bu arka arkaya vefatı “bir-

birlerini çok sevdiklerinin işareti” olarak yo-

rumladık. Rahmetli babam kendi ilkelerine

bağlı, çevreye birçok faydası olan, köyünün yo-

lunu, suyunu getiren aktif bir insandı. Halen

bölgemizde benim değil onun adı bilinir. Biz de

onun yolundan gitmeye gayret ediyoruz. 

Müzikle nasıl tanıştınız? Bu konudaki ça-
lışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?
Ben İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Biraz de

deli dolu, hiperaktif bir çocukluk dönemim

vardı. Tabi annemi ve babamı kaybettiğim yıl

derslerimi ihmal ettim ve bir yıl kaybım oldu.

Genel olarak da başarılıydım. Sporda olsun,

derslerimde olsun hayli iyiydim. Liderlik sıfa-

tında bir çocukluk yaşadım. 

Müziğe ilgim de aileden geliyor. Babam çok iyi

türkü söyler ve bağlama çalardı. Ağabeyim ve

küçük kardeşim de bağlama çalar. Yani ailede

genel bir müzik eğilimi var. 

İstanbul’a geldiğimizde esnaflık yapıyorduk ve

meraklı olduğum müzik alanında da çalışma-

lar yapıyordum. 18 yaşında hobi olarak başla-

yan çalışmalar sonucu bazı düğünlerde

sahneye çıkmaya başlamıştım. Arkadaşların da

teşvikiyle bu çalışmalarım yoğunlaştı. Daha

sonra profesyonel olarak bağlama dersi al-

maya başladım, ancak başarılı olamadım. 

Arif Sağ’ın kurslarına devam ettim. 5 yıl sürdü

bu çalışmalarım. Burası benim için bir üniver-

site niteliğinde oldu. Amatör ruhla girdiğim bu

çalışma profesyonel olarak da aynı ruhla

devam ediyor. Çünkü amatör ruhu kaybeden

insan sanattan soğur. 

İlk albümünüz hakkında neler söylemek
istersiniz?
O dönemlerde taverna müziği yapıyordum.

Önemli yerlerde sahneye çıkmaya başladım ve

akabinde de “Sarılsam da olmayı” isimli bir

albüm yaptık. İlk albüm benim istediğim nite-

likte olmadı. Topaloğlu Müzik’te yaptık. Kısıtlı

ekonomi ile yapılmıştı. Ancak Karadeniz bölge-

sinde yine de iyi ilgi gördü. 

Sosyal hayatımızda müziğin yeri hak-
kında neler söylemek istersiniz?
Toplumumuz şu anda müzikle ilgilenen bir ko-

numda değil. Bu bizim kanayan bir yaramız. Si-

yaset şu anda o kadar önde ki sanat adeta

unutuldu. Eskiden ülkemizde bir sıkıntı olduğu

zaman sanatla giderilirdi. Ben “Nurcanım” adlı

albümümle Cumhurbaşkanı’ndan ödül almış

bir sanatçıyım. Ama bugün öyle bir kaos yaşıyo-

ruz ki her yerde kriz var. Yani sanat günümüzde

politikanın gölgesinde kalıyor. Böyle olunca da

yaptığımız emek bir anlamda boşa gidiyor. 

Bu güne kadar çıkardığınız albümler ve
konserleriniz hakkında özetle neler söyle-
mek istersiniz?
İlk albümde Türkiye genelinde olmasa bile Ka-

radeniz bölgesinde başarılı olmuştuk. Ancak

“Nurcanım” isimli albümle Türkiye’yi salladık. 3.5

milyon satışı oldu. Böylece kısa sürede tanınan

bir sanatçı oldum. Ben Türkiye’de ayrı bir müzik

tarzı uyguladım. Ayrı bir ekol başlattım. Ayrı bir

bakış açısı getirdim. Ardından “Katula katula” al-

bümünü yaptık. Onda da aynı başarıyı yakala-

yınca, kimsenin sanatımıza itirazı kalmadı. 

Şu ana kadar olarak 11 yılda 5 tane albüm yap-

tım. Başkaları 6 ayda bir albüm yapar, ama ben

ortalama 2 yılda bir albüm yaptım. Albümle-

rimi çok titiz bir çalışmayla hazırlıyorum. Ay-

rıca bir tane de single çalışmam var. Bu süreçte
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Karadeniz müziğinin sevilen sesi Davut Güloğlu, 
amatör ruhla yaptığı albümlerde son derece hassas bir çalışma sergilediğini 

belirterek, “Amatör ruhu kaybeden insan sanattan soğur” diyor…

Karadeniz’in hareketli sesi Davut Güloğlu:

Başarının sırrı 
amatör ruhla çalışmakta



yüzlerce konser yaptık ki bunun 214’ü yurt dı-

şında gerçekleşti. 

Şu sıralarda ne gibi çalışmalar 
yapıyorsunuz?
Bir süre önce yeni bir albüm çıkardım. Yaklaşık 3

ay oldu. Ancak az önce dediğim gibi siyasi gün-

dem yoğunluğu yaşıyoruz. Ben fazla klip de yap-

mıyorum. Her albümde bir-iki klip çektim. Katula

katula albümünde 2 tane, Nurcanım albümünde

3 tane klip çektim. Yeni albümde de 2 klip yaptık.

Ama zannediyorum bu albümümüz için bol bol

klip çekeceğiz. Böyle bir karar aldık. İnşallah se-

venlerimizle yeni kliplerimizde buluşacağız. 

Sanat çalışmalarınızın dışında hobileriniz
var mı?
Buna hobi olarak değil de iş dünyası ile cevap

vereyim. Benim yurt dışında şirketim var. Sa-

natla birlikte iş hayatında çalışıyorum. 70 kişiye

yakın çalışanımız var. Bu insanları mağdur et-

memenin mücadelesini verdik. Krize rağmen

başarılı da olduk. Belki zam yapamadık ama

eleman da çıkarmadık.

Bunun yanında sporla ilgileniyorum. Evimde

küçük bir spor salonum var ve orada çalışıyo-

rum. Boksu seviyorum. Eskiden 10 yıl kadar fut-

bol oynadım, 4 yıl boks yaptım. Rize’de spordan

kazandığı para ile araba alan ilk sporculardan

birisiyim. İyi bir sol ayaktım. Belki daha iyi bir

sporcu da olabilirdim, ama ben sanatı tercih

ettim. Orası ağır bastı. 

Sanat dünyasının en önemli sorunu olan

korsan satışlar ve internetten indirme ko-

nusunda neler söylemek istersiniz?

Maalesef bizim en önemli sorunlarımız bunlar.

Biz bu sebeple yeni albümümüzde farklı bir uy-

gulama başlattık. Albümün kapağının bir tara-

fına “Davut Güloğlu ile 24 saat kazandınız” iba-

resi koyduk. Buradan bize ulaşan 5 kişiye böyle

bir şans verdik. Buna rağmen şu ana kadar in-

ternetten 950 bin civarında indirme var. Şimdi

ben sanatçı olarak nasıl albüm yapayım ve

bunun tadını alayım. Bu sebeple de sanatçı da

sektör de devlet de büyük kayıp yaşıyor. Bu nok-

tada sayın Başbakan’dan ilgi bekliyoruz. Bu ko-

nuda kendisine büyük görev düşüyor. Yurt

dışında birisi bir parça indirse bunun ağır cezası

var, ama bizde bir müeyyide yok. Açıkça hırsız-

lık yapılıyor. İnşallah zamanla her şey düzele-

cek, temennimiz odur. 

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, uydudan yayın yapan 
Mavi Karadeniz TV’nin düzenlediği Mavi Karadeniz 1. Video Müzik

Ödülleri’nde “En İy Karadeniz Erkek Sanatçı Ödülü”ne layık görülen
Davut Güloğlu’na ödülünü verirken.

AMBULANSTAN DÜŞTÜM
Unutamadığınız bir hatıranızı bizimle paylaşır mısınız?

Pendik’te bir konser programımız vardı. Yoğun kalabalık dolayısıyla insanların içinden

geçip çıkamıyorum. Bunun için ambulans geldi. Yanlarda korumalar var. Bu sırada insan-

lar aşırı baskı yapınca sahne sallanmaya başladı. Sahne ileriye doğru gidip gelince ben ani

bir kararla ambulansa atlamaya karar verdim. Yaklaşık 1 metrelik bir boşluk vardı. İnsan-

ların üzerinden uzunlamasına atlayınca, tam ambulansın içindeki sedyeye düştüm. Sedye

hızla ileri gitti ve ayakları tutmayınca bu sefer geri geldim ve insanların arasına düştüm.

Komedi filmlerindeki gibi çok komik anlar yaşandı. Zaten o zaman magazin basın da ya-

kalamıştı.
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Bahat Sağlık Grubu, Sultangazi başta olmak üzere İstanbul’un birçok yerinde sağlık hizmeti veriyor.

Bölgemizi ana merkez olarak seçen Bahat Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Jn. Op. Dr. Hamza

Bahat ile çalışmalarını ve hedeflerini konuştuk.

Öncelikle kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

1953 yılında Giresun merkez ilçe Sultaniye köyünde doğdum. 1966 yılında köyde ilkokulu, 1969’da

Giresun’da ortaokulu, 1969-1972’de Erzurum Lisesi’nde parasız yatılı olarak liseyi bi-

tirdim. 1972-1978 yıllarında İstanbul Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimi gördüm. Askerlik,

mecburi hizmeti vs. sonrasında 1983-1987 döneminde Şişli Etfal Has-

tanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yap-

tım. Karaman, Ermenek ve İzmit Kandıra’da uzman doktorluk

yaptım. 1994’de tekrar İstanbul’a döndüm. Evli ve 4 çocuk ba-

basıyım.

Biz dört kardeşiz. Üçümüz uzman doktor, bir kardeşimiz de işa-

damıdır.

İlçemizdeki önemli sağlık kuruluşu olan Sultançiftliği

Bahat Hastanesi hakkında bilgi verir misiniz? Ne zaman ku-

ruldu, kaç yatak kapasiteli?

Bahat Hastanesi 1994’te Sultançiftliği Lastikçi durağında kurulan

Bahat Tıp Merkezi’nin hastaneye dönüşmesidir. 1994-1999’da Tıp

Merkezi olarak çalıştık. İyi hekimlik, uygun fiyat ve 24 saat hizmet

esaslı çalışmamızı halk ödüllendirdi. 

Bu cesaretle hastane açmaya karar verdik. O zamanlarda sağlık hiz-

metlerine ulaşım bu kadar kolay ve masrafsız değildi. Kurumsal sağ-

lık hizmetleri çok yetersiz ve verimsizdi. Günlerce muayene

kuyruklarında bekleniyor, saatlerce ilaç için çile çekiliyordu. Ka-

musal sağlık hizmetleri kısaca berbattı. Bundan hasta da memnun

değildi, doktor da. Üstelik düzeleceğine dair ne bir fikir ne de bir işaret

vardı. Böyle bir ortamda bir özel hastane açmak ticari bir faaliyetten öte

hayra vesile olmak gibi bir durumdu. 

Hastanemiz o zaman siyası yasaklı olan sayın Başbakan Recep Tayip Er-

doğan ve ve KKTC  Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş tarafından

açıldı. Hastanemiz 100 yatak kapasiteli olup, çok amaçlı bir hastanedir. 

Hekim kadronuz hakkında bilgi verir misiniz?

Hastanemizde İç Hastalıkları (2), Genel Cerrahi (2), Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (1), Göz Hasta-

“Sağlık, bedensel ruhsal ve sosyal tam bir iyilik halidir. 
Görüldüğü gibi sağlığın tarifinde sosyal iyilik de eklenmiştir. 

Dolayısıyla belediyeler de birebir sağlığın içindedir. Temiz çevre, temiz su, gıda,
temiz mekan, alt yapı, üst yapı, yatırım faaliyetleri olacak ki, sağlıklı olalım.”

Bahat Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Jn. Op. Dr. Hamza Bahat:

Sağlık hizmetinde kalite esastır



lıkları (2), Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (5), Kadın

Hastalıkları ve Doğum Uzmanı (5), Üroloji (1),

Beyin ve Sinir Cerrahisi (1), Diş ( 1), Dermataloji

(1), Nörolojı (1), Çocuk Cerrahisi (1), Ortopedi ve

Travmatoloji (1), Kardiyoloji (1), Anestezi ve Rea-

nimasyon, Plastik ve Rekonstrüktif Estetik Cer-

rahisi (1), Radyolojı (1), Biyokimya (1), Enfenksiyon

ve Mikrobiyoloji (1), Pratisyen hekim (1), Diyetis-

yen ve Beslenme Uzmanı (1) görev yapmaktadır.

Kurumumuzda ayrıca 24 saat acil ve ambulans

hizmeti, ileri donanımlı 24 saat faal görüntü-

leme ve laboratuar hizmeti olmak üzere faali-

yet gösterilmektedir. 

Sağlık alanında yatırım yapmak ve bu ko-

nuda Sultangazi’yi tercih etmek konu-

sunda bir değerlendirme yapar mısınız?

Sağlığın tarifi şudur: Sağlık, bedensel ruhsal ve

sosyal tam bir iyilik halidir. Görüldüğü gibi sağ-

lığın tarifinde sosyal iyilik de eklenmiştir. Ayrıca

sağlık denen olgunun ve sürecin yüzde % 30’nu

sağlık çalışanı sağlar. Kalanı bizim dışımızdaki

görevlerden oluşur. 

Hiç aklınıza gelmez, ama belediyeler de birebir

sağlığın içindedir. Temiz çevre, temiz su, gıda,

temiz mekan, alt yapı, üst yapı, yatırım faali-

yetleri olacak ki, sağlıklı olalım. 

Ayrıca sosyal iyilik için, iş, aş, sosyal güvence ya-

rına güvence VS gibi şartlar hükümetlerin işidir.

Yani sağlıklı olmak için işimizin olması, satın alma

gücümüzün makul olması, yarına kendimiz ve ço-

cuklarımız için güvenle bakmamız, demokrasi ve

insanı haklarının hakim olduğu bir toplumda ya-

şamamızda sosyal iyilik şartının gereğidir. 

Bu girişten sonra: Bahat Sağlık Grubu olarak eski

GOP Enterlandını sağlıkta yatırım ve hizmet alanı

seçtik. Tabii Sultangazi bu alanın içinde ve bizim

sektöre ilk adım attığımız yer. Sağlıkta ileri ve iyi

ne varsa bunu halkımızın hizmetine sunacağız. 

Sağlık sektörün ilklerinden ve A sınıfı kurumla-

rından Özel GOP Hastanesi de Bahat Sağlık Ku-

rumu iştiraklerindendir. Bahat Sağlık

Grubu’nun finansal ve bilgi birikimi ile özel GOP

Hastanesi’nin gücü birleşti. Bölgemiz için dünya

ölçeğinde bir kurum inşa edeceğiz. 

YENİ YATIRIMLAR GELİYOR

Grubunuzun başka semtlerde de sağlık

hizmetleri var. Bu konuda Sultangazi’de

yeni yatırım planınız var mı?

Bahat Sağlık Grubu’nun temeli Sultangazi’de

atıldı. O yönüyle bizde Sultangazi’nin hakkı var.

Sağlık hizmetinde durmak yok. Yoksa geri ka-

lırsın. Bisiklete binmek gibidir. Durursan düşer-

sin. O yüzden her zaman yeni yatırımlar

yapacağız. 

Grubumuzun Atatürk Mahallesi, İkitelli’de Batı

Bahat Hospital, Karadeniz Mahallesi GOP’da

Bahat Halk Hastanesi, Kanarya Küçükçekme-

ce’de Batı Polikliniği gibi hizmet veren sağlık bi-

rimleri vardır. 

Kalite ve müşteri memnuniyeti konusun-

daki politikanız hakkında bilgi verir misiniz?

Kalite konusunda taviz verilmeyecek tek alan

bence sağlıktır. İnsan hayatı ve sağlığı ile uğraşı-

yorsunuz ve yedeği yok. İyi olmak insanı ve hukuki

bir mecburiyettir. Sadece bizim inisiyatifimizde

de değildir. Bu konuda bakanlık ve kurumları çı-

tayı yükseltmek için daimi bir gayret içinde. Ma-

liyetli oluyor ama doğrusunu yapıyorlar. 

Müşteri lafı sağlıkla pek uyuşmuyor gibi görü-

nüyor ama bizce polikliniklerimize gelen va-

tandaşın iki kimliği var:

1. Hasta kimliği, 2. Müşteri kimliği. 

İkisine de saygı duyarız. Öncelikle hasta kimliği

bizi ilgilendiriyor. Bu konuda başarılı isen müş-

teri kimliği kendiliğinden oluyor. Özel sektör bir

işletmedir. Özellikle kar zarar esasına göre ça-

lışır ve icra –iflas kanununa tabidir. Kalite ve

müşteri memnuniyeti esastır. 

Toplam kaç kişiye istihdam sağlıyorsunuz?

Sultangazi Hastanesi’nde hekimler dahil 300

kişi istihdam ediliyor. Grubumuzun ve iştirakle-

rinin toplam çalışanı 2000 civarındadır. 

Hedefleriniz hakkında bilgi verir misiniz?

Ülkemize ve geleceğimize güveniyoruz ve inanı-

yoruz. Kazandığımız sermayeyi yine halkımızın

hizmetine sunacağız. Sultangazi ve değerli hal-

kına başarılar ve gururlarla dolu yıllar dilerim. 

İlçemize hizmet eden her idareci, bürokrat ve

hemşerilerimize selam ve saygılarımı sunarım.
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Kalp damar hastalığı riskimizi 
biliyor muyuz?

Kalp damar hastalığı dünya genelinde en

önde gelen ölüm nedenidir ve kalbi besleyen

koroner arterlerin tam ya da kısmen tıkan-

ması sonucunda kalp dokusunun (myokard)

beslenmesinin bozulması ile kendini göste-

rir. 

1990’dan bu yana Türkiye erişkinlerinin kalp

sağlığını inceleyen TEKHARF çalışması veri-

lerine göre Türkiye’de 3.1 milyon koroner kalp

hastası bulunmakta, bu rakam yılda % 6.4

artmakta ve yılda 190 bin kişiyi bu sebeple

kaybetmekteyiz. Araştırmaların analizine

göre 1990-2008’deki ölüm nedenlerinin %

48’i kalp damar hastalığına, % 10’u beyin (se-

rebrovaskuler) hastalıklarına ve % 42’si diğer

(kanser vs.) tüm nedenleri oluşturmaktadır.

Süreç, risk faktörlerinin koroner arterlerdeki

tıkayıcı lezyon oluşturma potansiyelinin de-

recesine göre hayatı tehdit eden kalp krizi

başta olmak üzere, kalp yetmezliği ve öldü-

rücü ritm problemlerine kadar uzanmakta-

dır. Bundan dolayı koroner risk faktörlerinin

belirlenmesi, risk skorunun çıkarılması ve ön-

leyici tedavilerin verilmesi hayat kurtarıcı

olabilmektedir. Hastanın kendisinin değişti-

rebildiği (sigara, kilo kontrolü vs.) ve değişti-

remediği (yaş, erkek cinsiyet, diyabet, aile

öyküsü, hipertansiyon vs.) risk faktörleri or-

taya konarak hasta bilgilendirilmeli, doktor

ve hasta bağlamında tedavi yürütülmelidir.

Artık bilimsel veriler kalp damar hastalığının

15-20’li yaşlarda hücresel düzeyde başladı-

ğını göstermektedir. Yine TEKHARF verile-

rine göre Türkiye’de kalp damar hastalığı

sıklığı 1990’da % 6.7 oranında saptanmıştır.

Karadeniz ve Marmara bölgesinde Akdeniz

ve İç Anadolu bölgesine kıyasla daha fazla

gözlenmiştir. 2007/08’de ise koroner kalp

hastalığında erkekler % 13.9, kadınlar % 12.1

oranında saptandı. Şimdi genel olarak kalp

damar hastalığı risk faktörlerine kısaca de-

ğinelim;

1- Hipertansiyon,

2- Kolesterol yüksekliği (hiperlipidemi); kötü

kolesterol-LDL yüksekliği 130 mg/dl ve üzeri,

iyi kolesterol-HDL düşüklüğü 35 mg/dl ve altı

olması,

3- Aile öyküsü (birinci derece erkek akrabada

55 yaş ve altı, kadın akrabada 65 yaş altı kalp

damar hastalığı öyküsü-kalp krizi vs),

4- Şeker hastalığı (diyabetes mellitus-Tip II),

5-Sigara kullanımı,

6- Yaş (45 yaş üstü erkekler, 55 yaş üstü ka-

dınlar kalp damar hastalığı riskine sahiptir-

ler),

8- Obezite (Şişmanlık),

9- Düzenli egzersiz yapmamak ve psikolojik

stres sayılabilir.

Hipertansiyon: Dünya Sağlık Örgütü ve

Türkiye’de TEKHARF çalışması verilerine

göre hipertansiyon, kalp damar hastalığı ve

ölümlerin en önemli nedenidir. Hipertansi-

yon dediğimizde büyük tansiyon (sistolik) 140

mmhg, küçük tansiyon (diyastolik) 90 mmg

ve üstündeki değerleri anlıyoruz. Eğer has-

tada diyabet varsa büyük 135 mmhg, küçük

85 mmg ve üstündeki değer hipertansiyon

olarak kabul edilmektedir. Hipertansiyon

Türkiye’de erkeklerde 5.2  milyon ve kadın-

larda 6.6 milyon kişiyi etkileyen önemli bir

hastalıktır. Hipertansiyonun inme, kalp

damar hastalığı, kalp ve böbrek yetmezliği

gibi çok önemli ve dramatik sonuçları olabi-

lir. Aynı zamanda gözdeki damarlara da tı-

kayıcı etkileri vardır. Hipertansiyonda kan

basıncı kontrolü ilaç tedavisi ve yaşam tarzı

önlemleri alınarak sağlanabilir.

Antihipertansif (tansiyon düşürücü ya da dü-

Dr. Hasan Samur 
Kardiyoloji Uzmanı

Özel Bahat Hospital Kardiyoloji Kliniği
drhasansamur@gmail.com
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Eğer kalp damar hastalığı
risk faktörlerinden biri

sizde varsa, alınacak basit
önlemler ile 

vücudunuzda, geri 
dönüşümsüz bir hasar

oluşmadan, sağlıklı bir
yaşam sürdürebilirsiniz.

Öncelikle, hastalık 
belirtileri ortaya 

çıkmadan yapılan hekim
muayenesi tanı ve 

tedavinin başlangıcı için
temel teşkil etmektedir, bu

da hayat kurtarıcıdır.

S A Ğ L I K  



zenleyici) ilaçlara ek olarak kilo kontrolü, dü-

zenli egzersiz, diyabet varsa şeker düzeyleri,

kolesterol yüksek olan hastalarda kötü ko-

lesterol düşürülmesi, tuz ve hayvansal yağ-

ların azaltılması, sigaranın bırakılması, alkol

tüketiminin azaltılmasının kan basıncında

önemli iyileştirici sonuçları olduğu, artık çok

net ve detaylı bir şekilde bilinmektedir. Eğer,

sürekli ve şiddetli hipertansiyon varsa ağır

aktivitelerden ilaçla kan basıncı düzelene

kadar kaçınılmalıdır.

Kolesterol Yüksekliği (hiperlipidemi-

dislipidemi): Kolesterol yüksekliğinin kesin

çizgileri olmamakla birlikte, hangi kalp

damar hastalığında hangi kolesterol hangi

değerin altında olmalıdır sorusuna öncelikle

cevap verilmeli ve kolesterol profiline karşı

uygulanacak ilaç ya da ilaç dışı tedavi kişi-

selleştirilmelidir. Temel olarak Total koles-

terol 200 mg/dl, kötü kolesterol (LDL) 130

mg/dl Trigliserid 150 mg/ dl nin altında; iyi

kolesterol (HDL) 45 mg/ dl nin üstünde ol-

malıdır. 35 yaşın üstündeki tüm erkeklere, 45

yaşın üstündeki tüm kadınlara risk faktörleri

olmasa bile yıllık düzenli kolesterol ölçümü

yaptırmaları önerilmekle birlikte birinci de-

rece akrabalarında koroner kalp hastalığı, hi-

pertansiyon ve diyabet olan kişiler daha genç

yaşlarda olsalar bile takiplerini yaptırmaları

gerekmektedir.

Sigara Kullanımı: Son 25 yılda sigara kul-

lanımı azalmasına rağmen hala kalp damar

hastalığının önde gelen değiştirilebilir ne-

denlerindendir. Günde 1 paket sigara kulla-

nan insanlarda kalp krizi ve kalp damar

hastalığına bağlı ölüm, kullanmayanlara

oranla iki kat daha fazladır. Sigarayı bıraktı-

ğımız zaman ilk 24 saatten sonra kalp krizi

yapıcı etkisi azalmaya başlar. Ancak damar

sertliğinin gerilemesi 2-3 yılı bulabilmekte-

dir. Özellikle 45 yaş altı genç hastalarda kalp

krizinin en önemli nedenidir. Sigara birkaç

mekanizma ile kalp damar hastalığı riskini

arttırır. En önemlileri; damarların kasılma-

gevşeme dinamiğini bozar, kan pulcuklarını

etkileyerek pıhtılaşmayı arttırır, dokuların

kan oksijen taşımasını bozar, damarların içini

kaplayan endotel dediğimiz hücrelerin yapı-

sını bozarak kalp krizine neden olan damar

tıkanmaları oluşturur, ayrıca inme riskini de

potansiyelize eder. Tabi ki akciğer, ağız,

yemek borusu, mide kanserleri başta olmak

üzere birçok ölümcül hastalığının da amili-

dir.

Diyabet (Tip II) Şeker Hastalığı: Bu rahat-

sızlık dünya çapında 150 milyon kişiyi etkile-

mektedir ve 2025 yılında 300 milyon

diyabetli hasta olması beklenmektedir. 60

yaşın üstünde her on kişiden biri diyabetlidir.

Genellikle aşırı susama, aşırı yeme, sık sık id-

rara çıkma, tekrarlayan enfeksiyonlar ve ge-

cikmiş yara iyileşmesi ile ortaya çıkar. Temel

nedeni obezite ve hareketsiz yaşam olan di-

yabet, kalp damar hastalığının bağımsız izole

ve güçlü bir risk faktörü olmakla birlikte

dünya çapında sıklığı artmaya devam eden

en önemli sağlık problemlerinden biridir.

Ölüm nedenlerinin % 75’i kalp damar hasta-

lığına bağlı olduğu düşünülürse, herhangi bir

kardiyak problem saptanmasa bile hastaya

koruma tedavisi verilmesi çok önemli hale

gelir. Bu sebepten dolayı hastalarımız dahi-

liye, kardiyoloji ve göz hastalıkları hekimle-

rine 

Kalp damar hastalığında en önemli amaç pri-

mer (birincil) koruma dediğimiz hastalık or-

taya çıkmadan önce hayat kurtarıcı

önlemlerin alınabileceği gerçeğidir. Bazen

kilo kontrolü ve sigara bırakılması, bazen

şeker metabolizması bozulmadan önce alı-

nan önlemler ve ailenin risk sorgulaması

hayat kurtarıcı olabilmektedir. Ancak bunun

gerçekleşmesi için kişinin sağlıklı iken ve şi-

kayeti oluşmadan detaylı kalp muayenesinin

yaptırması, kan tahlillerine bakılması ve

varsa risk skoru düzeyinin hekim tarafından

saptanması, medikal ya da diyete yönelik ön-

lemlerin alınması gerekir. 
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Yukarıda sayılan kalp damar hasta-
lığı risk faktörlerinden biri sizde
varsa, alınacak basit önlemler ile
vücudunuzda, geri dönüşümsüz bir
hasar oluşmadan, sağlıklı bir
yaşam sürdürebilirsiniz. Öncelikle,
hastalık belirtileri ortaya çıkmadan
yapılan hekim muayenesi tanı ve
tedavinin başlangıcı için temel teş-
kil etmektedir, bu da hayat kurtarı-
cıdır.

Unutmayınız ;
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Sultangazi Habibler’de ikamet eden işadamı

Hasan Yazıcı, ilginç bir çalışmayla dikkat çekti.

Yazıcı, yaklaşık 120 yıl önce memleketi Rize’de

yaptırılan naylayı söküp, Habibler’deki evinin

bahçesine kurdu. Burada oturup memleket has-

retini giderdiğini söyleyen Hasan Yazıcı, nayla

ve Habibler’e taşınması konusundaki soruları-

mızı cevaplandırdı.

Hasan bey önce kısaca kendinizi ta-
nıtır mısınız?
Ben Rizeliyim. Rize’nin Kömürcüler kö-

yünden İstanbul’a göçtük. 1950’li yıl-

larda önce dedem, daha sonra da babam

geldi. Memleketten bağımızı koparmadık,

orada arazilerimiz, bahçelerimiz

duruyor. Zaman zaman gidip geli-

yoruz, ancak göçle birlikte burada

iş hayatına atıldık. Önceleri kömür ocağı işlet-

meciliği yapıyorduk. Buranın kuruluşunda

harmanlı tuğla ocaklarımız vardı. Daha

sonra müteahhitlik ve ayrıca 20 yıldır da

benzin istasyonu işletiyoruz.

Memleketinizde bulunan “nayla”yı söküp
buraya, Habipler’e getirdiniz. Nayla nedir,

ne işe yarar, bugün halen kullanılı-
yor mu?

Nayla, eskiden her evin bahçesine yapı-

lan, dört ayak üzerine kurulu, iki katlı,

üzeri kapalı, ahşap erzak odasıdır. Yani

kiler görevi yapar. Kestane ağacından ve

tamamen el işçiliği ile yapılır. Dört

tarafı da panel havalan-

dırmalı olduğu için,

i ç i n d e k i

ürünü nemsiz bir şekilde uzun süre muhafaza

eder. Ürün dalından toplandığı gibi aylarca sak-

lanır. Karıncanın dışında hiçbir böcek buralara

çıkamaz. Evin kışlık mısırı, unu, yağı, meyvesi,

yani bütün yiyecekleri burada saklanır. İhtiyaç

olduğunda özel seyyar merdiveni ile çıkılır. 

Rize’deki evlerinin bahçesinde bulunan tarihi naylayı söküp 
Sultangazi’nin Habibler mahallesindeki evinin yanına kuran işadamı Yazıcı,
“Bu bizim kültürümüze ait bir değerdir. Herkesin bunun kıymetini bilmesi,

muhafaza etmesi gerektiğini düşünüyorum” diyor.

Rize’deki ‘nayla’yı söküp Habibler’e getiren işadamı Hasan Yazıcı:

Amacım bir kültürü yaşatmak



Naylalar bugün artık işlevini kaybetmiş sayılır.

Günümüzde pek kullanılmıyor. 

Neden böyle bir transfere gerek duydunuz?

Mesela burada yenisini yaptırabilirdiniz…

Benim getirdiğim nayla, eski otantik bir yapı-

dır. Dedem tarafından yaklaşık 120 yıl önce ya-

pılmıştır. Bu değerli eser çürüyüp elden

çıkmasın diye söküp buraya getirdim. Bir an-

lamda bu kültürü yaşatmak amacıyla böyle bir

transfer yaptık. Buradaki insanların da bu ya-

pıyı görmesini, eski günleri yaşamasını arzula-

dık. Diğer yandan eskiden kullandığımız kap

kacak türü eşyalar bunun içinde saklanır. Bu

eşyaları gerektiğinde de kullanıyoruz. 

Naylanın sökülüp buraya getirilme süreci

hakkında bilgi verir misiniz?

Biraz zor oldu, ama değdi. Bir usta yerinde nu-

maralandırarak bire bir söktü. Sonra getirip

aynı sırayla buraya monte etti. Naylada çivi

kullanılmaz. Tamamen ahşap kama kullanıla-

rak monte edilir. 

Memleketinizde ve burada nasıl bir tepki

aldınız?

Büyüklerimizin tarihi eserine sahip çıktığımız için

genelde takdir gördük. Hatta şunu söyleyebili-

rim; başkalarının da dikkatini çekti ve insanlar

naylalarını düzeltmeye, korumaya başladılar.

Eski naylalar korunmaya alınıyor. Bir hareketli-

lik oldu ve bu anlamda güzel örnek olduk. Ki

bizim bir amacımız da buydu; bu değerlere sahip

çıkılmasını istiyorduk. Öyle de oldu. 
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MEMLEKET HASRETİ

- Bu nostaljiyi yaşamak konusundaki duygularınızı alabilir miyiz?

Ben naylanın içinde olduğum zaman kendimi memlekette hissediyorum. Dolayısıyla bu

çok güzel bir duygu. Zaman zaman misafirlerimi orada ağırlıyorum. Çayımızı kahvemizi

içiyoruz. Oturup birlikte hasret gideriyoruz. 

Dolayısıyla şunu özellikle belirtmek istiyorum: Bu bizim kültürümüze ait bir değerdir. Her-

kesin bunun kıymetini bilmesi, muhafaza etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu kültürü ço-

cuklarımıza aktarmalıyız. 

Hasan Yazıcı
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Sultangazi Belediyesi, çocuklarda ve genç-

lerde çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla

ilçedeki 4 okulda “Ben çöp değilim” adlı ti-

yatro gösterimi organize etti.

Tiyatro Alkış’ın sunduğu “Ben Çöp Değilim”

adlı tiyatro oyunu 17 ve 18 Şubat Melahat Öz-

toprak İlköğretim Okulu, Hüseyin Ersu İlköğ-

retim Okulu, Gazi Ticaret Meslek Lisesi ve

Habibler Lisesi’nde sahnelendi.

Daha önce düzenlediği “Geleceğimizi çöpe

atmayalım” kampanyası ile ambalaj atıkla-

rının yerinde toplanması ve ekonomiye yeni-

den kazandırılması amacıyla önemli bir

proje başlatan Sultangazi Belediyesi’nin ço-

cuklarda çevre sevgisini ve çevreyi koruma

bilincini geliştirmek maksadıyla tertip ettiği

tiyatro gösterileri öğrenciler tarafından

büyük ilgi gördü. “Çevreyi Yaşat, Geleceği

“Ben Çöp Değilim” adlı tiyatro gösterimi sırasında bir konuşma yapan 
Belediye Başkanı Cahit Altunay, 

“Her şey okulla başlar. Gelin geri dönüşümü bu sıralarda başlatalım. 
Çöplerimizi ayrıştırmalı kutulara atalım. 

Velilerimize, ailelerimize örnek olalım. Bunu hep birlikte başaracağız” dedi.

Sultangazi Belediyesi tarafından 4 okulda gösteri düzenlendi

Gençlerden 
‘Çevre’ tiyatrosuna büyük ilgi



Koru” sloganı ile gerçekleştirilen gösteri-

lerde zaman zaman kahkahalara boğulan öğ-

rencilere, çevrenin önemi ve temiz

tutulmasının gerekliliği konusunda mesajlar

verildi.

ÇEVRE BİLİNCİ ÖNEMLİ

Gazi Ticaret Meslek Lisesi’ndeki tiyatro göste-

risini izleyen Sultangazi Belediye Başkanı

Cahit Altunay, burada gençlere hitaben kısa

bir konuşma yaptı. Daha yaşanabilir bir çevre

için her bireyde çevre bilincinin oluşması ge-

rektiğini belirten Başkan Altunay, “Çevre ile il-

gili bir oyun için gençlerle bir arada

bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Bu her ne

kadar bir tiyatro oyunu olsa da çok şey anla-

tan, çok şey öğreten bir tiyatro oyunudur” dedi. 

HER ŞEY OKULLA BAŞLAR

Başkan Cahit Altunay şöyle devam etti:  “Sul-

tangazi yeni bir ilçe, yeni bir belediyeyiz. Çok

başarılı bir okulda pırıl pırıl genç yüzlerle bir

aradayız. Artık güzel çalışmalarımızla anıla-

cağız. Sultangazi, belediyemizin hummalı ça-

lışmaları ile kabuk değiştiriyor ve ilçemizin her

bölgesinde bu çalışmalar hızla devam ediyor.

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Sizlerden bir istirhamım var. Her şey okulla

başlar. Gelin geri dönüşümü bu sıralarda baş-

latalım. Çöplerimizi ayrıştırmalı kutulara

atalım. Velilerimize, ailelerimize örnek ola-

lım. Daha sonra bu kutuları sokaklara koya-

cağız. Oralarda da bu kültürü geliştirelim.

Pırıl pırıl bir Sultangazi için sizden söz istiyo-

rum. Bunu hep birlikte başaracağız.”
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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş başta

olmak üzere birçok güzide futbol takımına sayı-

sız sporcu kazandıran Sultangazi’nin en eski ku-

lübünün Başkanı Seyit Ateş, amacının

Sultangazi’nin ismini futbolla duyurmak oldu-

ğunu söylüyor. Ateş, 1977’de kurulan Gençler-

birliği’nin çalışmalarını ve hedeflerini dergimize

anlattı.

Sayın Ateş, öncelikle kulübünüz hakkında

bilgi verir misiniz? 

Gençlerbirliği Spor Kulübü, 1977 yılında gayri fe-

dere olan Paşaçayırı Spor Kulübü ile Emek Spor

Kulübü’nün kavga etmesi sonucu, iki kulübün yö-

neticilerinin bir araya gelip, kavgayı bitirmek ve

mahalle gençliği arasında barış sağlamak ama-

cıyla kuruldu. Mustafa Altunova, Necmettin

Silay, Metin Ertan ve Muhlis Ateş’le birlikte kur-

duk. Kulübümüz, Gaziosmanpaşa’nın en eski dör-

düncü, Sultangazi’nin ise en eski kulübüdür.

Gençlerbirliği Kulübünün çalışmaları hak-

kında bilgi verir misiniz? Hangi branşlarda

mücadele veriyorsunuz?

Kurulduğu yıl amatör kümede yer alan kulübü-

müzün 1987 yılına kadar Çamurluhan Gençler-

birliği olarak faaliyetine devam etmiş, 1987’den

beri ise Gençlerbirliği olarak çalışmalarını sür-

dürmektedir. Çamurluhan bugünkü Cumhuriyet

Mahallemizin halk arasındaki eski ismidir.

Önceleri futbol, masa tenisi ve badminton branş-

larında çalışma yapan kulübümüz, tesis proble-

Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Seyit Ateş:

Sultangazi’nin ismini 
“spor”la duyuracağız

Yıllardır yüzlerce gence spor imkanı sunan ve futbolun sihirli bir 
değmen olduğunu söyleyen Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Seyit Ateş, “Sul-

tangazi’nin ismini bütün Türkiye’ye duyuracağız” diyor.



minden dolayı masa tenisi ve badminton branş-

larını terk etmiş; şuan sadece futbol branşında

çalışma yapmaktadır.

Tesisleriniz hakkında neler söylemek
istersiniz?
1977’den beri şu anki tesisleri kullanmaktayız.

Tesislerimizin ilk modernizasyonu 1997 yılında

sayın Başbakanımız Recep Tayip Erdoğan’ın bü-

yükşehir belediye başkanlığı döneminde başladı.

Soyunma odalarımız ve toprak yüzeyli nizami

futbol sahamızın yapımını üstlenen sayın Erdo-

ğan’ın cezaevine girmesiyle yarım kalan tesisi-

miz; Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başlattığı

“Yarım kalan tesisleri tamamla, adınızla yaşasın”

projesi kapsamında, benim sponsor olmamla ta-

mamlanmıştır. Şu an tesis itibarı ile meselenin

% 80’ini halletmiş durumdayız. Bu konuda da

Gençlerbirliği Spor Kulübü şanslı sayılabilir.

Amatör spora büyük emek vermiş bir spor

adamı olarak, spor ve sağlıklı yaşam konu-

sunda bir değerlendirme yapar mısınız?

Spor ve sağlıklı hayatla ilgili çok şey söylenebi-

lir. Ömür yüce Rabbin elinde. Mekanizma onda.

Ne zaman nihayetlenir, onu sadece o bilir ancak.

Kimimiz aksırarak, öksürerek ve hastalıklarla bo-

ğuşarak can vereceğiz, kimilerimiz ise sağlıklı

olarak, dik yürüyecek öksürmeden, aksırmadan

Hakk’a yürüyecektir. İnsan hayatında onun için

spor çok önemli olmalı, günde bir saat yürüyüş

yapılmalıdır. Ben günde 2 saatten az olmamak

üzere yürüyorum.

Gençlerbirliği Spor Kulübü başta anlattığım gibi

şu an sadece futbol branşı ile uğraşmaktadır. Alt

yapıya önem veriyoruz. 5 yaş ile 17 yaş arası ço-

cuklar bizim hedef kitlemizi teşkil ediyor. Sul-

tangazi varoşlarında kötü niyetlilerin eline

düşecek çocuklarımızı spor alanlarına çekmeye

çalışıyoruz. Bunu en iyi Gençlerbirliği Spor Ku-

lübü yapıyor. Bizim A takım seviyesinde faaliye-

timiz yok. 10 yıl önce kapattık. Onu yapanlar da

sonuç alamazlar, geçici olarak başarı elde ede-

bilirler, ama bu sürekli olmaz. Yok birinci kü-

mede şampiyon oldum, yok süper amatöre

çıktım, yok süper amatörde şampiyon oldum di-

yenler, sadece kendini kandırıyor ve işten anla-

mıyorlar, bunu böyle bilmeli herkes.

Kulübünüzün başarı grafiği ile ilgili neler

söylemek istersiniz?

Başarı grafiğimiz her geçen gün artıyor. Cumar-

tesi ve pazar sabahları 07:00’de mesaimiz başlı-

yor. Her renkten insan, her inanıştan velilerle

beraber olup, çocuklarının spor yapmasına des-

tek veriyoruz. 

Büyük kulüplere sayısız futbolcu verdik. Bu ko-

nuda da Sultangazi’nin değil Türkiye’nin en iyi

kulübüyüz. Sadece bu yıl Fenerbahçe’ye Dağıs-

tan, Arif ve Muhammed Akaslan isimli üç çocu-

ğumuzu, Galatasaray’a Muhammed Ali ile Engin

isimli iki çocuğumuzu verdik. Hem Galatasa-

ray’da hem de milli takımlarda oynuyorlar.

Kasımpaşa’ya bu yıl tam 27 futbolcumuzu ve alt-

yapı hocamız Haydar Etik’i gönderdik. Beşiktaş’a

30’dan fazla futbolcu verdik. Nail, Ertuğrul,

Burak gibi oyuncular da bunlardan bazıları. En

önemlisi de bir dünya yıldızı olacak olan Mu-

hammed Demirci’yi keşfedip Beşiktaş’a verdik.

İleriye dönük hedefleriniz konusunda neler

söylemek istersiniz?

Hedefimiz yerel yönetimlerden destek alarak bu

sayıları çoğaltmak. Biz bu işi hem ilmi manada,

hem de sosyal manada yapıyoruz. Destek buldu-

ğumuzda Sultangazi’nin ismini bütün Türkiye’ye

duyuracağız. Bugün sanayide, teknolojide, ilimde

ve sanatta Brezilya dünya sonuncusu ama ta-

nınmışlıkta kaçıncı biliyor musunuz? Dünyanın

en çok tanınan 5 ülkesinden biri. Sebebi de fut-

bola duyulan ilgi ve bu futbolcuların yaptığı rek-

lam. Yani futbol adeta bir sihirli kutu, değnek.

Değdiği yeri parlatıyor.
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İstanbul 1. Amatör Küme 6. Grup’ta müca-

dele eden Sultangazispor ile 10. Grup’ta mü-

cadele eden Gazispor, sezonu şampiyon

olarak tamamlayarak Süper Amatör Lig’e

çıktı. Her iki futbol takımının başarısı ilçede

büyük bir sevince yol açarken, şampiyonluk

müsabakalarını izleyen Belediye Başkanı

Cahit Altunay, belediyenin amatör spora des-

teğinin artarak devam edeceğini kaydetti.

Şampiyonluğunu bir hafta önce ilan eden

Sultangazispor, Zara Ekinli Tesisleri’nde oy-

nanan son maçında Halilrıfatpaşaspor’u

ağırladı. 12.30’da başlayan ve Sultangazis-

por’un 1-0 kazandığı müsabakayı Sultangazi

Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Belediye

Başkanı Cahit Altunay, İlçe Emniyet Müdürü

Yusuf Yüksel, AK Parti İlçe Başkanı Murat

Atım, Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dül-

ger, Sultangazispor Kulüp Başkanı Nevzat

Yılmaz, belediye meclis üyeleri, sultangazis-

por yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum ku-

ruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş

izledi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte sevinç

yumağı oluşturan Sultangazisporlu futbol-

cular, Kaymakam Çelikkaya’nın elinden al-

dıkları şampiyonluk kupası ile şampiyonluk

sevincini doyasıya yaşadılar. 

BAŞKAN ALTUNAY’DAN TEBRİK

Şampiyonları tebrik eden Belediye Başkanı

Altunay da sporcuların başarılarından dolayı

gurur duyduklarını söyledi. Başkan Altunay

şunları söyledi: 

“Süper Amatör'de daimi başarıyı gösterecek-

lerinden hiç kuşkum yok. Takım çok güzel, alt

yapı çok iyi, antrenöründen başkanına yöne-

tim kurulundan sevenlerine kadar gördüğü-

nüz gibi ciddi bir birlik ve beraberlik var. Aynı

zamanda bugün bir centilmenlik ödülü de

Sultangazispor ve Gazispor’un Süper Amatör Lig’e çıkması 
ilçede büyük sevince yol açtı. Böylece Sultangazi’nin bu kategoride 

mücadele eden takım sayısı 3’e çıktı.

Sultangazispor ve Gazispor, gruplarında şampiyon olarak Süper Amatör Lig’e çıktı; 

Sultangazi’de Sultangazi’de 
çifte sevinççifte sevinç



alıyoruz. Bu kadar maçın içinde sadece 1 defa

kırmızı kart görmüşüz. Bunun dışında hiçbir

şey yok ve farklı galibiyetler gelmiş. Dolayı-

sıyla Sultangazispor’u kutluyorum. İnanıyo-

rum ki Sultangazi bundan sonra adını bu

takımlarla sıkça duyuracak. Biz de belediye

olarak her zaman onların destekçisi olacağız.”

BİR BAŞARI DA GAZİSPOR’DAN

Sultangazi’nin diğer amatör kulübü olan Ga-

zispor da grubunda şampiyon olarak, taraf-

tarlarını sevince boğdu. Aynı gün 14.30’da Gazi

Spor Tesisleri’nde oynan maçta rakibi Orta-

köyspor’u 1-0 yenerek şampiyon olan Gazispor,

yeni sezonda Süper Amatör Lig’de mücadele

etme hakkını elde etti. Sultangazi Kaymakamı

Çelikkaya ve Belediye Başkanı Altunay’ın yanı

sıra Kulüp Başkanı Hikmet Şencan, kulüp yö-

neticileri, siyasi parti temsilcileri, birçok sivil

toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaşın iz-

lediği karşılaşmanın sona ermesi ile spor tes-

isleri şölen alanına döndü. Müsabaka

sonrasında soyunma odasına giderek oyuncu-

ları tek tek kutlayan Başkan Altunay, Sultan-

gazi’nin adını sporla duyurduğunu ifade

ederek futbolculara teşekkür etti.

Sultangazi’nin, Zara Ekinlispor ile birlikte

Süper Amatör Lig’de mücadele eden takım sa-

yısı yeni şampiyonlarla 3’e yükselmiş oldu.
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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

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

Sultangazi’de 
bir mahalle

İzin

Konuşma
uzvu

Avrupa’da 
bir nehir

Azotun 
sembolü

S.Gazi’de bir
devlet hast.

Sultangazi’de 
özel bir 
hastane

S.Gazi’de bir
İÖ Okulu
Kimyada
radyum

Avukatların
meslek

kuruluşu
Bağışlanmış

İşkence

Asya’da bir
ülke

Özgü, 
mahsus

Önleme

Cennet ağacı

Yığılım

Trityumun
sembolü

Bölge, 
vilayet

Bir tür yol
yapım

malzemesi

Arınmış,
soyutlanmış

Bir tür salgın
hastalık

Sultangazi’de 
bir mahalle

Altının 
sembolü

Panik

Çok büyük

Fotoğraftaki
kemer

Bir tür tatlı
çörek

Toplam
olarak

Görevi 
yerine 

getirme

Ced, sülale

Dik kayalık

Bir tür dış
giyecek

Bir nota

Sultangazi’de
bir cadde

adı

Hükümdar,
devlet

başkanı

Bir tür balık

İstanbul’da
bir semt

Nikelin 
sembolü

Radon’un
sembolü

Yürüyerek
giden kimse

Bir bahar ayı

Dizem

Uzaklık 
ifade eder

Düş

İspanyolca’da
yaşa

Epilepsi
hastalığı

Devletin mal
ve parası

İşveren

Olur, peki

Bir binek 
hayvanı

Nişan

Erişen,
ulaşan

İnandırma

Güzel, 
hoş

Para verme,
tediye

Nato’nun ün-
süzleri

Sultangazi’de
bir park adı

Boş, değersiz

İlaç

Ölü ruhlarının
kıyamete

kadar 
kalacağı yer

Bir bağlaç

Temel, ana

Beklenti, 
ümit

Telli bir çalgı

İlgeç

Kötü, iğrenç

Dürülmüş
para yığını

Satmak işi

Tarihi eser
sergi yeri

Hoş koku

Rey

Bir peygam-
ber adı

Bir haber
ajansı

Uygun, 
elverişli
Neonun 
sembolü

Bir 
nota

Asgari

Övmek
suretiyle

Bir tür balık
tutma
gereci

Romen
rakamında

50’yi gösterir

Dolaylı 
anlatım

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ
S.Gazi’de
bir mahalle
İstanbul’un

bir ilçesi
C Sultangaz-

i’de bir 
lise

A
Birden 

Bir tür kalın
kumaş

A
Duvar ve

tavan
süsleme 
ustası

N
Sigorta ve
navlunlu

fiyat C Çok, 
daha çok Z

Tümör

S.Gazi’de
bir mahalle

U
S.Gazi 
sınırları 
içindeki 
baraj

S U L T A N G A Z İ
Bir görevi

ye-
rine getirme İ C R A

Kuşatma,
etrafını 
çevirme M

Büyük 
erkek 

kardeş A B İ
Bir tür erkek
başörtüsü

Emare
K E F İ Y E

Lüksem-
burg’un 
trafikteki
sembolü

L

İ H A T A
Yapma, 

etme
Ced,
baba

İ K A Bir 
erkek 
adı

S A B R İ
Çocuk ma-

ması
yapılan bir

tür un
U Alev,

yalaz Ü
En fazla

Oyun 
oynayan

A Z A M İ
İsmin bir

hali

Samaryu-
D E

Alfabenin
ikinci
harfi B

A R A R O T Bir harfin
okunuşu Ş E Namazın 

bir 
farzı

S E C D E
İlkbahar

Bir tür ince
dantel

İ L K Y A Z
Küçük

özel görev
birliği T İ M Anıt İ

Usanç ve
öfke anlatan

söz Y

O Y A
Fatih Sul-

tan’ın şiirde
kullandığı

mahla
U ABD 

Başkanı
(Barack ....)

A
Su

Korkma ve
şaşma sözü

A B
Namaz
çağrısı
Küçük
nebat

E Z A N O B A M A

O T
Tuvalet

Büyüklük V C
Bayındırlık

Güney’de
bir ilimiz

İ M A R
Hinduca’da

ilk insan
Savaş yap-
mış kimse

M A N U A D A N A

G A Z İ
Bir tür 

Karadeniz
kayığı

Genişlik

KKTC’ye
göre

E N
Yayvan,
genişçe
sepet J

Bir ünlem
S.Gazi’de
spor kom-

pleksi
H A Mecburi,

zaruri Ç A
Sıcaklık

Vilayet I S I

H A M Z A
Alay yollu

Esasla ilgili İ Kimyada
bizmut B

Büyükanne

Kuzu sesi N İ N E
Atom nu-

marası aynı
olan ele-
mentler

Pars
Yüksek
frekanslı

ses titreşimi
L E O P A R

Mal üretme

Bir yerin kişi
sayısı

İ M A L
Lityumun
sembolü

Noksansız
L İ

U L T R A S O N
Yaşanılan

yer, 
barınak E V

Çabuk

Büyük tahıl
ambarı

T E Z
Bir 

bayan 
adı E

Bir gezegen

Bir bağlaç U R A N Ü S
Baston

Halbuki,
oysa

A S A Bayağı, 
sıradan O

E S İ N
Doku teli

Utanma 
duygusu

L İ F
Güven

Metneryu-
mun sem-

İ T İ M A T
Ne olursa

olsun
Kimyada
potasyum

İ L L A
Su kıyısın-
daki kumlu

yer, plaj K U M S A L Bir
nota D O

K
Avrupa 

ortak para
birimi E U R O

Stenografi
için

yapılmış
yazı maki-
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