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Yapıyoruz



Sultangazi, farklı ilçelerde yer alan mahallelerin bir 
araya getirilmesiyle oluşan bir ilçe. Sultangazi’de 
yer alan mahallelerde uzun yıllar el sürülmeyen 
alt yapı sorunlarının büyük kısmını tamamlayan 
Sultangazi Belediyesi çalışmalarına tüm hızıyla 
devam ediyor.

Sultangazi Belediyesi’nin 7 yıldızlı pazar alanları 
ve hizmet tesisi yapım hamlesi devam ediyor. 
Sultançiftliği ve İsmetpaşa mahallelerinden son-
ra 50. Yıl Mahallesi’nde de 7 Yıldızlı Pazar Alanı 
ve Hizmet Tesisi’nin temeli atıldı. 7 ayrı üniteyi 
içinde barındıran tesiste; mahalle pazar yeri, İS-
MEK, aile sağlığı merkezi, kurban kesim yeri, afet 
merkezi, otopark, park- çay bahçesi bulunuyor.

Sultangazi’nin  trafiğine rahat bir nefes aldıran 
Osmangazi Katlı Kavşağı’nın açılışını Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Kadir Topbaş birlikte yaptı. Osmangazi Katlı 
Kavşağı, toplu açılış töreni kapsamında Sarıyer-
Çayırbaşı Tüneli ile yapımı tamamlanan 20 yeni 
kavşakla birlikte yapıldı. 

Televizyonda sevdiğiniz dizilerin, havadan takip edebildiğiniz en heyecanlı aksiyon sahnelerinin 
ya da ayaklarınızın altına büyüleyici bir şehir manzarası seren çekimlerin kamera arkasında 
Mehmet Öztekin ve ekibinin imzası var. 2006 yılında model helikopter uçurma sevdasını, 
Türkiye’de eksikliğini gözlemlediği havadan fotoğraf ve film çekimi sektöründe bir artı değere 
dönüştürmüş. Sultangazi’yi bir kuş misali Öztekin’in objektifiyle sizlere sunuyoruz..
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Fransız AFP Ajansı’nın yaptığı habere göre, 2020 
Olimpiyatları’nın ev sahipliğine aday şehirlerden 
İstanbul ve Tokyo ipi göğüslemek için birbiriyle 
yarışıyor. 

Tarihi 4 bin yıl öncesine dayanan bir Türk oyunu olan 
mangala şimdilerde Sultangazi’deki ilköğretim okulla-
rının gözdesi. 

Sultangazi Belediyesi, daha hızlı ve kolay hizmetler 
sunmak amacıyla belediye hizmetlerini mobil ortama 
taşıdı. Mobil uygulamasıyla İOS tabanlı işletim 
sistemli telefonlardan interaktif belediyecilik işlemleri 
yapılabileceği gibi belediye hizmetleri ve haberleri de 
artık cebinizde.
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Sultangazi’yi
Şantiyeye Çevirdik...
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Sultangazi’nin geleceğini inşa etme görevini üst-
lenmiş ekip olarak, bu güzel ilçemizi hak ettiği 
noktaya getirebilmek için durmadan, ara verme-
den çalışıyoruz. Sultangazi’ye hizmeti sırtında 
bir yük gibi değil, göğsünde bir çiçek gibi taşıyan 
ekip arkadaşlarımızla bir sevdayı bölüşüyoruz.

Yeni bir Sultangazi vizyonunu ortaya koyuyoruz. 
Vizyon projelerimizle Sultangazi’yi adeta bir şan-
tiye alanına dönüştürüyoruz... Kısa bir süre önce 
temellerini attığımız Belediye Hizmet Binası ve 
Tesisleri, Sultançiftliği  ve İsmetpaşa Mahallele-
rinde 7 yıldızlı pazar alanları inşaatları, 600 ya-
taklı Devlet Hastanesi,  Gazi Mahallesi’nde Yaşlı 
Bakım ve Huzurevi inşaatları 
hızla devam ediyor. 

Çalışmalarımız bunlarla biti-
yor mu? Hayır!
50. Yıl Mahallesi’nde yeni 
bir 7 yıldızlı Pazar Alanı in-
şaatının temelini atttık. Yine 
İl Özel İdaresi ve İçişleri Ba-
kanlığı, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin destekleriy-
le  Hükümet Konağı,  Ağız 
ve Dış Sağlığı Merkezi ile 
Esentepe ve Zübeyde Hanım 
Mahallesi’nde iki kültür mer-
kezinin daha temellerini atı-
yoruz. 

Saygıdeğer 
Sultangazililer!
Sultangazi Belediyesi olarak, 
ilçemizi İstanbul’a yakışır 
hale getirmek için yaptığımız 
çalışmalarımızda, alt yapı ve 
üst yapı çalışmalarıyla birlikte 
çevre yatırımlarına da öncelik 
tanıyoruz. Biliyoruz ki, modern şehircilik anlayı-
şı, klasik altyapı ve üstyapı hizmetleriyle sınırlı 
değil. Önemli olan tüm bu hizmetlerin doğal ve 
tarihi dokuyla uyum içinde sürdürülmesi. Güzel 
İstanbul’un mahremiyetine el sürülmemesi...

Göreve geldiğimiz 3.5 yılda  yaptığımız Sultanga-
zi Kent Ormanları, tematik parklar, park düzen-
lemeleri ve ağaçlandırma çalışmalarıyla kişi ba-
şına düşen yeşil alan miktarını 0.2 metrekareden 
5 metrekareye çıkardık. Sultangazi bugün çevre 
düzenleme ve yeşil alan bakımından İstanbul’da-
ki birçok ilçenin önüne geçmiş durumda. 
Evet, bugün Sultangazi, yeşili en zengin ilçele-
rin başında geliyor. Bu sonuç, tesadüfi değildir! 
Bu sonuç, çevre yatırımları konusundaki duyar-
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lılığımızın, sağlıklı ve temiz bir çevre hedefiyle 
yoğrulan çalışmalarımızın eseridir. Bu sonuç, en 
kapsamlı çevre projelerini yürüten belediye çalı-
şanlarının üstün gayretlerinin eseridir.

İKİ BAYRAM ÇOŞKUSU
İki bayramı aynı anda karşılamanın mutluluğu-
nu yaşıyoruz. Sevgi, barış, kardeşlik, dayanışma 
duygularının yoğunlaştığı Kurban Bayramı’nı 
heyecanla beklerken, bayramın ertesi günü ise 
cumhuriyetimizin kuruluşunun 89. yıldönümü-
nü kutlayacağız. Bu anlamlı bayramda cumhu-
riyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, 
O’nun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprak-

ları vatan yapan şehitlerimizi 
ve gazilerimizi sonsuz minnet, 
şükran ve rahmetle bir kez 
daha anıyorum. 

Öte yandan Sultangazi Bele-
diyesi olarak, idrak etmekte 
olduğumuz Kurban Bayramı 
için bütün hazırlıklar tamam-
landı. Bayram süresince her-
hangi bir olumsuzluk yaşan-
maması, bayramın huzur ve 
güven içerisinde kutlanması 
için bütün tedbirler alındı. 

Hemşehrilerimizin gerek kur-
ban satış yeri ve gerekse kur-
ban kesim yeri konusunda en 
rahat şekilde hizmet alması 
için gerekli bütün altyapı ça-
lışmaları yapıldı. İlgili bütün 
ekiplerimiz, sizlere kesintisiz 
hizmet vermek maksadıyla 
bayram süresince 24 saat gö-
revde olacaklar.

Sözlerimi burada noktalarken,  özlediğimiz ve uğ-
runda çabaladığımız daha modern ve daha mü-
reffeh bir Sultangazi hedefine elbirliğiyle ulaşma 
dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyor; Kurban 
Bayramınız’ı  ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru-
luşunun 89. Yıldönümünü kutluyorum. 

Evet, bugün 
Sultangazi, yeşili 

en zengin ilçelerin 
başında geliyor. 

Bu sonuç, tesadüfi 
değildir! Bu sonuç, 

çevre yatırımları 
konusundaki 

duyarlılığımızın, 
sağlıklı ve 

temiz bir çevre 
hedefiyle yoğrulan 
çalışmalarımızın 

eseridir. 

Cahit ALTUNAY
Belediye Başkanı
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Sultangazi Belediyesi’ne 
Büyük Ödül

Sultangazi Belediyesi, “Marmara Belediyeler Birliği Altın Ka-
rınca Belediyecilik Ödülü”ne layık görüldü. 512 proje arasında 
Çevre ve Altyapı Projesi dalında Sultangazi Belediyesi’nin ha-
yata geçirdiği “Sultangazi Kent Ormanları” projesine birincilik 
ödülü verildi.

Sultangazi Belediyesi hayata geçirdiği sosyal 
doku ve vizyon projelerle ödülden ödüle koşu-
yor. Mahkum ailelerine yönelik rehabilitasyon 
ve istihdamı amaçlayan, ‘’Ben de Varım’’ pro-
jesiyle “Yerel Yönetimler ve Aile” konulu yarış-
mada ödülü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
elinden alan Sultangazi Belediyesi’ne bir ödül de 

Marmara Belediyeler Birliği tarafından verildi. 
Bu yıl beşincisi düzenlenen ve altı ayrı kategoride 
toplam 512 projenin yer aldığı yarışmada Çevre 
ve Altyapı Projeleri dalında Sultangazi Kent Or-
manı projesiyle Sultangazi Belediyesi, birincilik 
ödülüne layık görüldü.
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Taksim Martı Oteli’nde düzenlenen gecede Mar-
mara Belediyeler Birliği’nin yerel yönetimler 
arasında düzenlediği Altın Karınca Belediyecilik 
Proje Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül törenine 
Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Alte-
pe, Sultangazi Belediye Baş-
kanı Cahit Altunay ile birlik 
üyesi belediyelerin başkan ve 
yöneticileri katıldı.

Programda konuşma yapan 
Marmara Belediyeler Birliği 
ve Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Recep Altepe, 
“Belediyecilikte özgün pro-
jelerin desteklenmesi ve ya-
pılan çalışmaların tüm bele-
diyelere örnek olacak şekilde 
tanıtılarak yaygınlaştırılması 
amacıyla, yarışmaya büyük 
önem veriyoruz. Türkiye’nin 
yerel yönetimler alanında en 
seçkin ve konusunda uzman 
akademisyenlerden oluşan bilim kurulumuzun 
tercihleriyle sonuçları belirlenen yarışmamız, bu 
özelliğiyle Türkiye’nin en saygın yerel yönetimler 
ödülü olarak kabul ediliyor” dedi.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ve Prof. Dr. Rafet 
Bozdoğan’ın bilim kurulu başkanlığını yaptığı, 
12 akademisyen ve uygulayıcının da jüri üyesi 
olduğu Altın Karınca Yarışması’nda 66 eser ödül 
almaya hak kazandı.

Törende büyükşehirlere bağlı ilçe belediyeler 
sınıflandırılmasında Çevre ve Altyapı Projeleri 
kategorisinde Sultangazi Belediyesi, Sultangazi 
Kent Ormanı projesiyle birincilik ödülüne layık 
görüldü.

Ödül, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Alte-
pe tarafından Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay’a takdim edildi. 

Başkan Altunay törende yaptığı konuşmada ör-
nek projelerin desteklenmesinin önemine deği-
nerek “Burada sergilenen örnek projeler ilerle-

yişin ve gelişimin de göstergesidir. Ödüle layık 
görülen Sultangazi Kent Ormanı projemiz göreve 
geldiğimiz günden itibaren üzerinde çalıştığımız 
bir projedir. İstanbul’un ortasında yeşille mavi-
nin buluştuğu nadide bir doğa harikası olan Kent 

Ormanlarımız, yüklediğimiz 
fonksiyonlarla İstanbul halkı-
nın uğrak yeri haline gelen bir 
mekân oldu” diye konuştu.

Mahkum ailelerine yönelik 
rehabilitasyon ve istihdamı 
amaçlayan, “Ben de Varım’’ 
projesiyle “Yerel Yönetimler 
ve Aile” konulu yarışmada 
da ödül aldıklarını ifade eden 
Başkan Altunay, “Kısa bir süre 
önce Sosyal Doku projemiz 
olan “Ben de Varım” projesi 
ile yerel yönetimler ödülüne 
layık görüldük. Ve bu ödülü 
Sayın Başbakanımız’ın elin-
den aldık, Şimdi ise Marmara 
Belediyeler Birliği tarafından 

Kent Ormanı projemizin ödüle layık görülmesi 
çalışma azmimize, heyecanımıza önemli katkılar 
sağlayacak, başarı grafiğimizi daha yukarılara ta-
şıyacaktır. Bu ödül Sultangazililerin başarısıdır” 
şeklinde konuştu.

Mahkum 
ailelerine yönelik 
rehabilitasyon ve 

istihdamı amaçlayan, 
“Ben de Varım’’ 
projesiyle “Yerel 

Yönetimler ve Aile” 
konulu yarışmada da 
Sultangazi Belediyesi 
ödüle layık görüldü.
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Hamlesi
Sultangazi, farklı ilçelerde yer alan mahallelerin bir araya 
getirilmesiyle oluşan bir ilçe.  Sultangazi’de yer alan mahallelerde 
uzun yıllar el sürülmeyen alt yapı sorunlarının büyük kısmını 
tamamlayan Sultangazi Belediyesi çalışmalarına tüm hızıyla 
devam ediyor.

Sultangazi Belediyesi, İstanbul ile bütünleşen, 
yaşanabilir ve yeşil bir ilçe oluşturmak için ça-
lışmalarını yeni projelerle sürdürüyor. 3.5 yılda 
hayata geçirdiği projeler ve yatırımlarıyla, kent 
ormanları ve tematik parklarla ilçenin çehresi-
ni değiştirdiklerini belirten Sultangazi Belediye 

Başkanı Cahit Altunay çalışmaların tüm hızıyla 
devam ettiğini söyledi. Sultangazi Belediyesi ola-
rak “Altyapı Medeniyete Gider” sloganı ile alt-
yapı çalışmalarına öncelik verildiğini ifade eden 
Başkan Altunay, uygulamaya konulan projeler 
ile Sultangazi’nin geleceğine yatırım yapıldığını 
ifade etti.  
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Başkan Altunay, “Biz elimizi değil, kendimizi ta-
şın altına koyduk. Proje ürettik, iş yaptık. Bugüne 
kadar büyük projeleri yürütürken, sokaklarımız-
daki sorunları imkanlarımız ölçüsünde çözmeye 
çalıştık. 15 mahallede altyapı sorunları olan so-
kaklarımızın bu sorunlarını öncelikli olarak çöz-
me gayretindeyiz. Sultangazimiz’in kaldırımları-
nı, yollarını onarmak, parke ve bordür taşlarını 
döşeyip, prestij  yolları yapmak önceliklerimiz 
arasında yer alıyor” dedi.

İsmetpaşa Mahallesi’nde 1 adet prestij yol ol-
mak üzere, 546 sokakta bordür- tretuar ve 
parke taşı çalışması yapıldı. Toplam 175 bin 
331 metre bordür, 400 bin 112 metrekare kilit 
taşı döşemesi yapıldı.

3.5 yılda 217 bin 652 ton asfalt serimi yapıldı. 
63 bin 740 ton asfalt yama çalışması yapıldı.

630 sokakta asfalt kaplama, 3 bin 100 sokakta 
asfalt yama çalışması yapıldı.

7 bin 326 metre yağmur suyu kanalı döşendi.

28 bin 154 adet baca ve ızgara temizliği yapıldı.

581 metre ve 79 noktada hız kesici yapıldı.

23 bin 300 metre enerji kablosu hattı ve 152 
adet aydınlatma direk montajı yapıldı.

İlçe sınırları içerisinde bulunan okullarda ve 
cami önlerinde asfalt kaplama, bayrak direği 
dikimi, rögar kapaklarının değişmesi, vidanjör 
ile su çekimi hizmetleri verildi.

Fen İşleri 
Müdürlüğü’nün 

güçlendirilen araç 
filosu ile ilçenin ana 

arter ve ara sokakları 
hızla asfaltlandı. Bir 
yandan yağmur suyu 
kanalları yapılırken 

diğer yandan 
kabloları yer altına 
indirme çalışması 
tüm hızıyla devam 

ediyor.
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7 Yıldızlı Pazar Alanları

Sultangazi’de 7 yıldızlı pazar alanları ve hizmet 
tesisleri inşaatları hızla yükseliyor. Daha önce 
Sultançiftliği ve İsmetpaşa mahallelerinde Pa-
zar alanlarının temelleri atılmıştı. İstanbul Va-
lisi Hüseyin Avni Mutlu Sultangazi Kaymakamı 
Yusuf Ziya Çelikkaya, Sultangazi Belediye Başka-
nı Cahit Altunay ve AK Parti İlçe Başkanı  Mu-
rat Atım’ın katıldığı törenle 50. Yıl Mahallesi 7 
Yıldızlı Pazar Alanı ve Hizmet Tesisi’nin temeli 
atıldı. 7 ayrı üniteyi içinde barındıran tesiste; 
mahalle pazar yeri, İSMEK, aile sağlığı merkezi, 
kurban kesim yeri, afet merkezi, otopark, park – 
çay bahçesi bulunuyor.

Sultangazi Belediyesi’nin 7 yıldızlı pazar alanları ve hizmet te-
sisi yapım hamlesi devam ediyor. Sultançiftliği ve İsmetpaşa 
mahallelerinden sonra 50. Yıl Mahallesi’nde de 7 Yıldızlı Pazar 
Alanı temeli atıldı. 7 ayrı üniteyi içinde barındıran tesiste; ma-
halle pazar yeri, İSMEK, aile sağlığı merkezi, kurban kesim yeri, 
afet merkezi, otopark, park-çay bahçesi bulunuyor.
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50. Yıl Mahallesi 7 Yıldızlı Pazar Alanı ve Hizmet Tesisi’nin temeli İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mut-
lu, Sultangazi Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ve AK 
Parti İlçe Başkanı  Murat Atım tarafından atıldı.

7 yıldızlı pazar 
alanı ve hizmet 
tesislerinde şu 

üniteler yer alıyor:
•Mahalle pazar yeri

•İSMEK
•Aile sağlığı merkezi 
•Kurban kesim yeri

•Afet merkezi 
•Park- çay bahçesi 

•Otopark
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İsmetpaşa Pazar Alanı
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Sultangazi 
“Hükümet Konağı”na 
Kavuşuyor
Sultangazi’nin çehresini değiştirecek olan prestij projelerin te-
melleri atılırken,  Hükümet Konağı’nın da inşası başlıyor. Başta 
kaymakamlık olmak üzere birçok kamu kurumunun yer alacağı 
Hükümet Konağı binası Uğur Mumcu Mahallesi, Cebeci Halk 
Ekmek Fabrikası karşısında 6 bin 700 m2 alan üzerine inşa edi-
lecek.
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Belediye Hizmet Kompleksi, 7 yıldızlı pazar alan-
ları, 600 Yataklı Devlet Hastanesi, Yaşlı Bakım 
ve Huzurevi gibi Sultangazi’nin çehresini değiş-
tirecek projelerin inşaat yapım çalışmaları hızla 
devam ederken, Sultangazi Hükümet Konağı bi-
nasının da inşaatı başlıyor. 

Bütçesini İçişleri Bakanlı-
ğının üstlendiği ve İl Özel 
İdaresi tarafından inşaa edi-
lecek Hükümet Konağı Uğur 
Mumcu Mahallesi, Cebeci 
Halk Ekmek Fabrikası kar-
şısında Atatürk Bulvarı’nın 
bitiminde 6756 ada 3 parsel-
de 6 bin 700 m2 alan üzeri-
ne inşa edilecek. 15,359 m2 
inşaat alanına sahip olacak 
Hükümet Konağı’nda kay-
makamlığın dışında ilçede 
faaliyet gösteren diğer kamu 
kurum ve kuruluşlar da yer 
alacak.
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Belediye Hizmet Binası, Nikah 
Salonları ve Zemin Altı Otoparkı
Uğur Mumcu Mahallesi’nde, Belediye Hizmet 
Binası, Nikah Salonları ve Zemin Altı Otopark 
yapımı için mimari, statik ve tesisat uygulama 
projelerinin hazırlanması işi tamamlanmış ve in-
şaatına başlanmıştır.

Projede; İdari Bina 5.882 m2, Belediye Hizmet 
Binası 11.550 m2, Nikah Salonu Binası 8.016 m2, 
Zemin Altı Otoparklar 50.414 m2 olup, toplam 
inşaat alanı 75.864 m2’dir. Zemin altı otopark ise 
toplam 1178 araç kapasitelidir.

İstanbul’u Yaşamınıza Katıyoruz 
Sultangazi’yi Geleceğe Taşıyoruz
Yapımı Devam Eden Diğer Projeler
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Huzurevi ve Yaşlı 
Bakım Merkezi

Sultangazi Belediyesi olarak yaşlılarımızı unut-
madık. İhtiyaç sahibi, bakıma muhtaç ya da 
hayatta kimsesi olmayan yaşlılarımıza sıcak bir 
yuva kurmak için çalışmalara başladık.

75. Yıl Mahallesi’nde, 4395 m2 yüzölçümlü 700 
ada 3 parseldeki arsaya Huzurevi ve Yaşlı Bakım 
Merkezi’nin yapımı için uygulama projeleri, Plan 
ve Proje Müdürlüğü’müz koordinasyonu ile İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi Proje Müdürlüğü 
tarafından tamamlandı. Huzurevi ve Yaşlı Bakım 
Merkezi’nin ihalesi tamamlandı ve  yapımına 
başlandı.

İl Özel İdaresi tarafından yapılacak merkez; 660 
m2 otopark, 160 kişi kapasiteli 171 m2 çok amaç-
lı salon, yaşlı hizmet merkezi, 6 odaya sahip ilk 
adım ünitesi, aktivite odaları, atölyeler, spor sa-
lonu, yemekhane ve 48 adet tek kişilik, 18 adet 
çift kişilik odaya sahip olacak.

Sultangazi’ye 200’ü kadın doğum olmak üzere 600 yataklı 160.000 m2 inşaat alanına sahip  olan  
devlet hastanesi yapımı için de çalışmalar hız kesmeden sürüyor. 46.500 m2’lik bir alana yapılacak 
hastane için proje ihale edildi ve inşaatı başladı.

600 Yataklı Devlet Hastanesi
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50. Yıl Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan  Ağız 
ve Diş Sağlığı Hastanesi projesinde ihale aşama-
sı tamamlanarak  yapım aşamasına gelindi. Proje   
Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek.

İstanbul’u Yaşamınıza Katıyoruz 
Sultangazi’yi Geleceğe Taşıyoruz
Yapımına Başlanacak Projeler

Ağız ve Diş Sağlığı 
Merkezi
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Zübeyde Hanım Mahallesi’nde yükselecek 
kültür merkezi İl Özel İdaresi tarafından yapı-
lacak. Proje; 280 m2 otopark, 237 kişi kapasi-
teli çok amaçlı salon, sergi salonu, kütüphane, 
belediye hizmet birimleri, derslikler, atölye-
ler, kafeterya gibi alanlara sahip.

Zübeyde Hanım 
Mahallesi’nde

Yükselecek 
Kültür Merkezi

Hoca Ahmet Yesevi 
Bulvarı Üzerinde 

Yapılacak 
Kültür Merkezi

Esentepe Mahallesi’nde, Hoca Ahmet Yesevi 
Bulvarı üzerinde yapılacak kültür merkezinin ya-
pımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
üstlenildi.  Proje kapsamında; 700 kişilik tiyatro 
salonu, buz pateni pisti, sergi alanları, kütüpha-
ne, çok amaçlı salonlar, 1 adet 371 kişilik sinema 
salonu, 4 adet 99 kişilik sinema salonu, iş atölye-
leri, halk oyunları salonları, yeme-içme  alanları 
bulunmaktadır. Proje, 5241 m² otopark alanına 
sahiptir.
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Başta Osmangazi Katlı Kavşağı olmak üzere Sa-
rıyer-Çayırbaşı Tüneli ile yapımı tamamlanan 
20 yeni kavşak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş’ın katıldığı törenle hizmete girdi. Top-
lam maliyeti 432 milyon TL’yi bulan yatırımla-
rın açılış töreni Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli’nin Sa-

Osmangazi Katlı Kavşağı 
Hizmete Açıldı
Sultangazi’nin trafiğine rahat bir nefes aldıran Osmangazi Katlı 
Kavşağı açılışını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş birlikte yaptı. 
Osmangazi Katlı Kavşağı, toplu açılış töreni kapsamında Sarıyer-
Çayırbaşı Tüneli ile yapımı tamamlanan 20 yeni kavşakla birlikte 
yapıldı. 
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rıyer’deki girişinde gerçekleştirildi. Törene AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, 
İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, çok sayıda 
milletvekili, belediye başkanları, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi’nin bürokratları ve başkan 
danışmanları ile vatandaşlar katıldı.
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lerinde İstanbul trafiğindeki günlük hareketlili-
ğin 11 milyondan 23 milyona çıktığını, araç sa-
yısının da yüzde 45 arttığını ifade eden Başkan 
Kadir Topbaş, “Bütün bunlara rağmen, yapılan 
yatırımlar sayesinde İstanbul trafiği 8 yıl önce-
sinden çok daha iyi durumda. Devam eden ula-
şım yatırımlarının büyük ölçüde tamamlanacağı 
2016 yılında, İstanbullular toplu taşımayla rahat 
bir şekilde şehrin her yerine seyahat edebilecek” 
dedi.

Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli’nin açılışı Başbakan Er-
doğan ve Başkan Topbaş ile beraberindekilerin 
kurdele kesmesiyle gerçekleşti. Başbakan Erdo-
ğan, daha sonra Başbakanlık aracının direksiyo-
nuna geçerek, Başkan Kadir Topbaş ile birlikte 
tüneli geçti. 

Başbakan 
Erdoğan, 
“Sarıyer-
Çayırbaşı 
Tüneli’ni 
kullanan 

vatandaşlarımız 
1 saatlik yolu 

5 dakikada kat 
edebilecek.”

Törende konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdo-
ğan, “İstanbul’un 7 tepesine 7 tünel” anlayışıyla 
çıkılan yolda bugün projelerin üçüncüsünü hiz-
mete aldıklarını söyledi. “Bizim temel değişmez 
bir ilkemiz var; Ne aldatan olacağız ne aldanan” 
diyen Başbakan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar hakkında açık-
lamalarda bulundu.

2009 yılında açılışı yapılan Kağıthane- Piyale-
paşa ve Bomonti-Dolmabahçe Tünel Yolları ile 
bir saatlik yolun 3 dakikaya indiğini hatırlatan 
Erdoğan, “Bu gerçekten çok farklı bir mutluluk, 
zira kimi gördüysem; ‘Kağıthane’den 3 dakikada 
Dolmabahçe’ye gidileceğini akılımızın ucundan 
geçirmiyorduk. Bize bu mutluğu yaşattınız, bu 
günleri gösterdiniz’ dediler. Sarıyer-Çayırbaşı 
Tüneli’ni kullanan vatandaşlarımız da 1 saatlik 
yolu 5 dakikada kat edebilecek. Bunun ülke eko-
nomisine getirisini yolda giden zaman, akaryakıt 
gideri ve ülkemize sağladığı katma değeri düşü-
nerek iyi hesap etmek lazım. Hamdolsun Allah’a” 
diye konuştu. 

   Tünelle 1 Saatlik Yol 
   5 Dakikaya İndi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Topbaş da 8 yılda İstanbul’a 52 milyar TL yatırım 
yaptıklarını, bunun 24,3 milyar TL’sini ulaşıma 
harcadıklarını hatırlatarak, ulaşım yatırımlarına 
hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. Dönem-
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Bir Çift Kanat Olsam 
Uçsam Sultangazi’de
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Bir Çift Kanat Olsam 
Uçsam Sultangazi’de

Alibey Havzası ve Mimar Sinan Kent Ormanı
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Televizyonda sevdiğiniz dizilerin, havadan takip edebildiğiniz 
en heyecanlı aksiyon sahnelerinin ya da ayaklarınızın altına 
büyüleyici bir şehir manzarası seren çekimlerin kamera 
arkasında Mehmet Öztekin ve ekibinin imzası var. Öztekin, 
bir model helikopter sevdalısı. 2006 yılında model helikopter 
uçurma sevdasını, Türkiye’de eksikliğini gözlemlediği havadan 
fotoğraf ve film çekimi sektöründe bir artı değere dönüştürmüş. 
Sultangazi’yi bir kuş misali Öztekin’in objektifiyle sizlere 
sunuyoruz..
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İstanbul ismi duyulunca insanların hafifçe du-
dakları kımıldar, yüzlerinden anlamlı bir göl-
ge geçer. Çünkü İstanbul isminin çağrışımları 
arasında, tarih,  uhreviyat, mistisizm, sükunet, 
serviler, seyirgahlıklar, Altınboynuz... Hülasa ge-
niş bir çağrışım halkaları manzumesi vardır. Bu 
çağrışım halkalarından Sultangazi’nin üzerinde 
uçuyoruz. Üzerimizde kulakları yırtarcasına per-
vane sesi, hemen yanı başımızda bize eşlik eden 
rüzgarla birlikte…

Gökyüzünden bakıldığında Sultangazi yeni ilçe 
olmasına rağmen her köşesi İstanbul’a uyma ça-
basında. İlk durağımız Alibey Havzası’nı çevrele-
yen Sultangazi Kent Ormanları. Yeşille mavinin 
her tonunu taşıyan Hac-ı Bektaşı Veli Kent Or-
manı ve Mimar Sinan Kent Ormanı önce helikop-
ter sesiyle irkiliyor. Kuşlar uçuşuyor, yapraklar 
sallanıyor. 

Sonbahar ile birlikte yapraklar artık son ye-
şil demlerini yaşıyor. Bir tül zerafetinde Alibey 
Havzası’nın suları karşılıyor bizi. 

Sultangazi Kent Ormanları Genel Görüntüsü
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Masal Kahramanları Parkı’nda çocukların koşuş-
turmacasına tanıklık ediyoruz. Cıvıl cıvıl kahka-
halarında güneşle dostlukları, bulutlar ile yaren-
likleri var. 

Malkoçoğlu Parkı’nda sanki Pamukkale tra-
vertenlerinin beyaz örtüsü üstüne serilmiş. Ka-
melyaları altında mahalle sakinlerini ağırlayan 
parkın, göze çarpan güzelliklerinin başında yine 
çocukların koşuşturmacası geliyor.
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..Ve Sultangazi’nin insan kalabalığına çeviriyo-
ruz objektiflerimizi. Eski Edirne Asfaltı üzerine 
sıra sıra dizilmiş dükkanların vitrinleri müşteri-
leri çağırıyor. Cebeci yolunda yine alışılagelmiş 
kalabalık bizlere el sallıyor. Sultançiftliği Merkez 
Camisi ve Ramazan Arastası’nda tatlı bir koşuş-
turmaca hakim. 

Sultangazi’nin mütevazı ama kişilikli evlerinin 
sıra sıra dizildiği sokaklar ise  sanki resmi geçitte 
imişcesine bizlere poz veriyor. 

Mehmet Öztekin bir taraftan deklanşöre basar-
ken diğer taraftan kendisiyle derin bir sohbete 
dalıyoruz. Öztekin, sektöre girerken, “Başkası 
nasıl yapıyor?” diye düşünmek yerine “Biz nasıl 
yapabiliriz?”. Nitekim şu anda Türkiye’de tele-
vizyon kanallarındaki neredeyse bütün önemli 
dizi setlerinde ekibiyle bulunmuş. Hedefledikleri 
nokta, dünyada bu işi en iyi yapan ekip olmak. 

“Sultangazi’yi nasıl buldunuz?” sorusuna ise 
şu cümlelerle cevap veriyor: “Boğaz’ın ihtişamı 
sanki Alibey Havzası’na aksetmiş.  Suyun hayat 
verdiği yeşilliklerin arasında bir biri ardına yük-
selen vizyon projelerle Sultangazi sanki ‘Ben bu-
radayım’ diye İstanbul’a haykırıyor.” 
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Doğaya ve Toprağa 
Hasret Giderin

Sultangazi Belediyesi tarafından doğaya duyulan 
özlemi gidermek amacıyla oluşturulan hobi bah-
çeleri ilk meyvelerini vermeye başladı. Mimar Si-
nan Kent Ormanı’ndaki hobi bahçelerini kirala-
yan Sultangazililer ektikleri 
sebzeleri topluyor.  70 met-
rekarelik alanda oluşturulan 
bahçelerine domates, biber, 
patlıcan gibi sebzeleri kendi 
elleriyle eken Sultangazililer 
ürünlerini toplamanın keyfi-
ni çıkarıyor.

Düzenli olarak bahçelerin-
deki bakımları yapan vatan-
daşlar kentin betonlaşan ya-
pısından uzaklaşıp doğayla 
iç içe yaşamanın tadına varı-
yor. Şehir hayatının stresin-
den uzaklaşmak isteyenler 

için oluşturulan hobi bahçelerinde 12’sı seralı 
olmak üzere 56 adet bahçe ve  6 m2’lik ahşap ku-
lübeler yer alıyor. 
Hobi bahçelerinden ürünlerini toplayan Sultan-

gazililer, belediyenin sunduğu 
hizmetten memnuniyeti dile 
getirerek “Şehrin gürültüsün-
den betonlaşan yapısından 
uzakta kendi ellerimizle sebze-
lerimizi ekme fırsatı yakalıyo-
ruz. 

Ektiğimiz domatesin, biberin 
büyüdüğünü görmek bize ay-
rıca zevk veriyor. Topladığımız 
doğal ürünleri sofralarımızda 
tatmanın keyfi ise bambaşka 
oluyor. Bizlere bunları yaşama 
imkânı sunan belediye yetkili-
lerine teşekkür ediyoruz” ifa-
delerini kullanıyor.

. Mimar Sinan 
Kent Ormanı’nda 

oluşturulan 
bahçelerde 

sebzelerini kendi 
elleriyle eken 

Sultangazililer, 
doğa ve toprağa 

özlemlerini 
gideriyor.
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İzcilerden Veda Ateşi
Sultangazi Belediyesi, 2012 yılı yaz döneminde 
Mimar Sinan Kent Ormanı’nda düzenlenen İzci 
Kampı’nda 1500 öğrenciyi doğayla buluşturdu. 
9-14 yaş grubundaki öğrencilere, doğa sevgisinin 
aşılanmasının yanında karakter, beceri, sağlık, 
mukavemet, cesaret gibi konularda gelişimlerine 
önemli katkılar sağlandı. 

İzci kampının sona ermesi nedeniyle Mimar Si-
nan Kent Ormanı’nda düzenlenen törene Genç-
lik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, İstanbul Milletve-
kili Hüseyin Bürge, Sultangazi Kaymakamı Yusuf 
Ziya Çelikkaya, Sultangazi Belediye Başkanı Ca-
hit Altunay, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla 
Aydıner, İl Gençlik Spor Müdürü Numan Güzey, 
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ünal İnal-
tekin, AK Parti İlçe Başkanı Murat Atım ile çok 
sayıda vatandaş katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Sultangazi Be-
lediye Başkanı Cahit Altunay, Sultangazi Beledi-
yesi olarak çevre yatırımlarına öncelik verildiğini 
söyledi. Başkan Altunay, “Biliyoruz ki, modern 
şehircilik anlayışı, klasik altyapı ve üstyapı hiz-
metleriyle sınırlı değil. Önemli olan tüm bu hiz-
metlerin doğal ve tarihi dokuyla uyum içinde 
sürdürülmesi. Yaptığımız çalışmalarla ilçemizde 
kişi başına düşen yeşil alan miktarını 0.2 metre-
kareden 5 metrekareye çıkardık” diye konuştu. 

İzci gibi gençlerin başta doğa ve spor olmak üze-
re tüm gençlik faaliyetlerinin destekçisi oldukla-
rını ifade eden Bakan Kılıç, izci kampında eğitim 
gören öğrenci sayısının arttırılmasını isterken 
bakanlık olarak destek vereceklerinin müjdesini 
verdi.

İzciler veda ateşini Gençlik ve Spor Bakanı Suat 
Kılıç, İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge, Sul-
tangazi Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, Sul-
tangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Bayram-
paşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner ile birlikte 
yaktılar.

Kamp ateşi etrafında toplanan öğrenciler oluş-
turdukları gruplarla parodiler sundular. Kamp 
ateşi etrafında şarkılar söyleyip, izcilik kampın-
dan ayrılacak olmanın burukluğunu yaşadılar. 
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İstanbul ve Tokyo 2020 
Olimpiyatları’na Ev 
Sahipliği İçin Yarışıyor 
Fransız AFP Ajansı’nın yaptığı habere göre, 2020 
Olimpiyatları’nın ev sahipliğine aday şehirlerden İstanbul ve 
Tokyo ipi göğüslemek için birbiriyle yarışıyor. 
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Fransız AFP Ajansı’nın Uluslararası Olimpiyat 
Komitesi’ne (IOC) yakın bir kaynağa dayandır-
dığı haberde, 2020 Olimpiyatları’na ev sahipli-
ği için İstanbul ve Tokyo’nun başa baş yarıştığı 
belirtildi. Ev sahipliği yapacak şehrin önümüz-
deki yıl belirleneceği Olimpiyatlar’a yönelik ya-
zılan haberde, IOC Başkanı Jacques Rogge’nin 
hayalet stadyumlar istemediğine dikkat çekildi. 
İspanya’da yaşanan ekonomik kriz nedeniyle 
Madrid’in bir seçenek olmadığı kaydedildi.

İstanbul ve Tokyo’nun tarihi miras açısından da 
Madrid’e karşı büyük avantajı olduğunun vur-
gulandığı haberde, “Doğu ve batının, Asya ve 
Avrupa’nın birleştiği İstanbul, medeniyetler ara-
sında köprü olduğu için, ayrıca nüfusunun ço-
ğunluğu Müslüman olan bir ülkenin ev sahipli-
ğinde ilk Olimpiyat olacağı için bu şehre gitmek, 
görmek istiyoruz” denildi.

İstanbul’un, “Giderek ivme kazanan bir şehir, 
dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerden biri ve 
politik bir güç merkezi olarak” tanımlandığı ha-
berde, Başkan Kadir Topbaş’ın Olimpiyatlarla il-
gili şu cümlelerine yer veriliyor; “Ülkemizin, tari-
hinde ilk defa Olimpiyat Oyunları’nın bu ülkede 
gerçekleştirilmesine yönelik isteği hiç bu kadar 
yoğun olmamıştı. 

Aynı şekilde, İstanbul’un da vizyonumuzu ger-
çekleştirme kapasitesi hiç bu kadar yüksek ol-
mamıştı. Artık şehrimiz, Boğaz ile iki kıtaya ya-
yılarak doğuyu ve batıyı, eskiyi ve yeniyi zengin 
tarihi ve ortak geleceği birleştirecek ilk Olimpi-
yat Oyunları’na ev sahipliği yapmaya hazırdır.” 
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Meslek Kursları İşsizler 
İçin Umut Oldu
Sultangazi Belediyesi, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği 
ile düzenlediği meslek edindirme kurslarında Sultangazilileri 
meslek sahibi yapmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 
sertifikalı meslek edindirme kurslarının yanısıra yabancı dil, 
SBS hazırlık ve LYS-YGS takviye kurslarını da düzenleniyor. 

Sultangazi Belediyesi’nin İlçe Halk eğitim Mü-
dürlüğü desteği ile düzenlediği meslek edindir-
me kursları; işsizler ve meslek sahibi olmayanlar 
için büyük umut oldu. Cumhuriyet ve 75. Yıl Bilgi 
Evleri ile 50.Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
meslek edindirme kurslarında şimdiye kadar  
2.910 kişi meslek sahibi oldu.

Meslek edindirme kurslarına her yıl ilginin art-
ması Sultangazi Belediyesi’ni bu yılda harekete 
geçirdi. Kurs yelpazesini genişleten Sultangazi 
Belediyesi, ihtiyaç duyulan ya da talep olan bir-
çok dalda kurs açmaya devam ediyor. 
Kurslarda Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı bilgi-
sayar kullanımı, el sanatları, giyim, ev mefruşa-
tı, kalorifer ateşçiliği, muhasebe, makine nakışı, 
modelistlik, kuaför eğitimleri veriliyor. 

İstihdam ve meslek kazandırmaya yönelik kurs-
larla sınırlı kalmayan Sultangazi Belediyesi, eği-
time de ağırlık verdi. Bu amaçla okuma-yazma, 
yabancı dil (İngilizce, Arapça), SBS hazırlık ve 
LYS-YGS takviye kurslarını da hayata geçirdi.  
Eğitim kurslarında spor da unutulmadı. 50. Yıl 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen kurslarda çeşitli 
spor dalları ile halk oyunları eğitimleri veriliyor. 
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Uzman Bakım Elemanları 
Sertifikalarını Aldı
Sultangazi Belediyesi ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 
öncülüğünde yürütülen “Yaşlılara Bakım İstihdama Katılım” 
projesi kapsamında bakım elemanı olmaya hak kazananlara 
sertifikaları törenle dağıtıldı. 

Sultangazi Belediyesi ve İstanbul Kalkınma 
Ajansı’nın öncülüğünde yürütülen “Yaşlılara Ba-
kım İstihdama Katılım” projesinde bakım elema-
nı olmaya hak kazananlara sertifikaları düzenle-
nen törenle dağıtıldı.

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2010 Yılı Mali 
Destek programlarından “Sosyal İçerme ve Top-
lumsal Bütünleşme Küçük Ölçekli Altyapı Mali 
Destek Programı’ kapsamında destek alınarak 
başlatılan “Yaşlılara Bakım, İstihdama Katılım 
Projesi”, İl Özel İdaresi, İstanbul Evde Bakım 
Derneği ile Medicalpark Hastanesi’nin ortaklı-

ğında yürütüldü. Proje ile Sultangazi ilçesinde 
ikamet eden 15–40 yaş arası en az ilkokul mezu-
nu 120 kişiye, yaşlı-hasta bakım hizmeti konu-
sunda 90 saati teorik 40 saati pratik olmak üzere 
130 saatlik eğitim verildi. 

6 grup halinde düzenlenen eğitimlerin teorik bö-
lümü Proje Uygulama Merkezinde; pratik eğitim-
ler ise Bahçelievler Huzurevi ve Darülaceze’de 
yapıldı.  Eğitimler sonucunda başarılı olan 115 
katılımcı “Bakım Elemanı” sertifikası almaya 
hak kazandı. 
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Eğitim hizmetlerine öncelik veren Sultangazi Be-
lediyesi, ilköğretim ve lisede eğitim gören tüm 
öğrencilere ücretsiz defter dağıtımı yaptı. 37 
okulda ise çalışma başlatan Sultangazi Belediye-
si;  boya ve badana işlemleri için ilçe genelindeki 
okullara 32 bin 500 kilo boya dağıttı.

Sultangazi Belediyesi yeni ders yılının heyecanı-
nı öğrencilerle birlikte paylaştı. Milli Eğitim Ba-
kanlığı, ilköğretim ve lisede okuyan öğrencilere 
ücretsiz kitap dağıtımını yaparken, Sultangazi 
Belediyesi de ilköğretim ve lisede okuyan tüm 
öğrencilere ücretsiz olarak defter dağıtımı yaptı.

Eğitime Tam Destek
Eğitim hizmetlerine öncelik veren Sultangazi Belediyesi, 
ilköğretim ve lisede eğitim gören tüm öğrencilere ücretsiz 
defter dağıtımı yaptı. 37 okulda ise çalışma başlatan Sultangazi 
Belediyesi;  boya ve badana işlemleri için ilçe genelindeki 
okullara 32 bin 500 kilo boya dağıttı.

İlçede eğitim gören 97 bin öğrenciye çeşitli ebat-
larda 542 bin defter ücretsiz olarak dağıtıldı. 
Öte yandan ilçe genelinde faaliyet gösteren okul-
ları 2012-2013 eğitim-öğretim dönemine hazır 
hale getirmek için  okul binalarının boya, bada-
na ihtiyaçlarını karşıladı. Sultangazi Belediyesi 
tarafından 32 bin 500 kilo boya okullara teslim 
edildi. 
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Öğrencilerin doğa ile kucaklaşmasını hedefleyen 
ve okul bahçelerinin doğa bahçelerine dönüştü-
rülmesini hedefleyen proje Sultangazi’de haya-
ta geçiyor. Proje kapsamında okul bahçesinin 
uygunluğuna göre; ağaçlandırma, toprak oyun 
havuzu, nilüfer havuzu, kuş evleri, perdeleme 
bitkileri, patates yetiştirme kasaları, bitki spiral-
leri, meyve ağaçları, çilek bahçesi gibi uygulama 
alanları yer alacak. 

Okullar Doğa 
Bahçelerine Dönüşüyor 

Öğrenciler, yıl boyunca bu uygulamaları destek-
leyen Minik TEMA programını ve Yavru TEMA 
etkinliklerini uygulayarak toprağa, havaya veya 
suya temas ederek okul bahçesinde doğayla bu-
luşacak.  Bu kapsamda projenin pilot uygulama-
sı ise Sultangazi ilçesinde Orhangazi İlköğretim 
Okulu bahçesinde yapılacak. İstanbul İl Mil-
li Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen protokol 
imza törenine Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Dr. Mu-
ammer Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür 
Yardımcısı Zekine Dayıoğlu, TEMA Vakfı Genel 
Müdürü M. Serdar Sarıgül ve TEMA Vakfı Yöne-
tim Kurulu Başkan yardımcısı Deniz Ataç katıldı.

Tören sonunda Sultangazi Belediye Başkanı Ca-
hit Altunay, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Dr. 
Muammer Yıldız, ve TEMA Vakfı Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı Deniz Ataç tarafından pro-
tokol imzalandı.

Eğ
iti

m
 - 

 Ç
ev

re

Orhangazi İlköğretim Okulu



Sultangazi

36

Sultangazi Belediyesi, 4+4+4’lük eğitim siste-
minden doğan derslik ihtiyacını karşılamak ama-
cıyla harekete geçti. İlçedeki okulların bahçele-
rine bu amaçla hafif çelik taşıyıcılı prefabrik ek 
binalar inşa ediliyor. Bu amaçla 7 okulda toplam 
22 prefabrik derslik yapılıyor. 

Prefabrik derslikler 201 ile 273 metrekare alan-
dan oluşuyor. Prefabrik yapılarda dersliklerin 
yanı sıra idare odası, mutfak, dolap odası ile en-
gellilerin de düşünüldüğü WC’ler  yer alıyor.

Sultangazi Belediyesinden
Prefabrik Derslikler
Sultangazi Belediyesi, 4+4+4 eğitim sistemine geçilmesiyle 
birlikte okullarda ortaya çıkan derslik ihtiyacını karşılamak için 
harekete geçti. İlçedeki derslik ihtiyacını karşılamak amacıyla 
7 ilköğretim okulunun bahçesine hafif çelik taşıyıcılı prefabrik 
olarak 22 derslik inşa ediyor.

Prefabrik dersliklerin yapılacağı ilköğretim okul-
ları ise şunlar: 

Okul Adı       Derslikler
Mehmetçik İ.Ö.O   4    
Mevlana İ.Ö.O   4
Melahat Öztoprak İ.Ö.O  4
Orgeneral Eşref Bitlis İ.Ö.O  4
Dostluk İ.Ö.O    2
Gazi İ.Ö.O    2 
İstiklal İ.Ö.O    2
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Sultangazi Belediyesi, belediye hizmetlerini mo-
bil cihazlara taşıdı. Sultangazi Mobil uygula-
masıyla vatandaşların mobil cihazlardan ilçe ve 
belediye hakkında bilgi alabilmesi ve interaktif 
belediyecilik işlemlerini hızlı ve kolayca yapabil-
mesi sağlanıyor.

İOS tabanlı işletim sistemli telefon destekli  
mobil uygulaması, “Başkan”, “Çözüm Masası”, 
“e-belediye”, “Kurumsal”,  “Kent Rehberi”, “Gün-
cel”, ”Etkinlik Takvimi ve Başkana Mesaj” olmak 
üzere 8 ana başlık altında toplanıyor. 

Sultangazi Belediyesi teknoloji ça-
ğında vatandaşların gelişimine kat-
kı sunmak amacıyla ücretsiz bilişim 
eğitimleri veriyor. Belediyenin inter-
net sitesinden üye girişiyle başlayan 
eğitimlerde bilgisayar hakkında bi-
linmesi gereken tüm programlar yer 
alıyor. Katılımın ücretsiz olduğu eği-
timler sonunda kullanıcılara sertifika 
veriliyor.  

Mobil Dönem

e-kampüs

Sultangazi Belediyesi, daha hızlı ve kolay hizmetler sunmak 
amacıyla belediye hizmetlerini mobil ortama taşıdı. Mobil 
uygulamasıyla İOS tabanlı işletim sistemli telefonlardan 
interaktif belediyecilik işlemleri yapılabileceği gibi belediye 
hizmetleri ve haberleri de artık cebinizde.

Kategoriler  altında sürekli geliştirilen alt menü-
ler ile Sultangazililere daha hızlı hizmet verilme-
si amaçlanıyor.   Alt menüler sayesinde Yönetim 
bilgileri, kent rehberi, resimli öneri ve şikayet 
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mesajı gönderme, borç 
sorgulama, borç ödeme, 
on-line ödeme bilgileri 
gibi işlemler kolaylıkla 
yapılabiliyor.
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38 Onbinler Aynı Sofrada 
Buluştu
Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği çadır ve sokak iftarlarında 
onbinlerce Sultangazili; Ramazan coşkusunu aynı sofrada 
paylaştı. Hayırsever vatandaşların katkılarıyla düzenlenen çadır 
ve sokak iftarlarında 75 bin kişi yan yana oruçlarını açtı.  Başta 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay olmak üzere belediye 
yetkilileri ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde tek tek ziyaret ederek 
8 bin adet kumanya paketi dağıttı.

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ça-
dır ve sokak iftarlarında birlik ve beraberlik duy-
guları pekiştirilirken Ramazan’ın bereketi  pay-
laşıldı. Ramazan ayı boyunca 15 mahallede iftar 

sofraları kuruldu. 28 gün boyunca hayırsever 
vatandaşların katkılarıyla düzenlenen çadır ve 
sokak iftarlarında 75 bin kişi yan yana oruçlarını 
açtı.
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   Çorba Çeşmeleri 
Sultangazi Belediyesi tarafından bu yıl ilçenin 
7 ayrı noktasına ve Sultançiftliği Merkez Camii 
önüne kurulan “Çorba Çeşmesi” ile Ramazan ayı 
süresinde toplam 120 bin kişiye sıcak çorba, ek-
mek ve su temini sağlandı. Sultangazi Belediyesi  
iftar vaktine kadar çorba çeşmesi olarak hizmet 
veren çeşmeleri teravih namazı sonrasında ise li-
monata çeşmesi olarak düzenledi. Ramazan ayı 
süresince 100 bin kişiye ikram edilen limonata-
lar, ilçe genelindeki tüm camilerde teravih na-
mazı sonrası münavebeli  olarak  dağıtıldı.

   Sultangazi Kent   
   Ormanlarında İftar   
   Sofraları 
Hacı Bektaş-ı  Veli  ve Mimar Sinan 
Kent Ormanı’nda da iftar sofraları 
kuruldu. Sultangazililerin yanısıra 
İstanbul’un değişik bölgelerinden 
buraya akın eden binlerce kişi bu sof-
ralarda oruçlarını açtı. İftar sonrası 
Sultangazi Kent Ormanları’nı dol-
duran binlerce kişi gece geç saatlere 
kadar yeşille mavinin harmanlandığı 
Alibey Havzası’nın muhteşem man-
zarasını doyasıya seyretti. Aynı şekil-
de Malkoçoğlu Parkı ve Masal Parkı 
da Sultangazililer’in uğrak yeri oldu.

    “Komşuluk İlişkilerimiz 
      Güçlendi” 
Çadır ve sokak iftarlarına vatandaşların yanısıra 
bölge milletvekilleri, Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay ile siyasi parti temsilcileri ve sivil 
toplum kuruluşları da katıldı. Konuyla ilgili açık-
lamalarda bulunan Başkan Altunay, sokak iftar-
larıyla manevi değerlerin yanı sıra komşuluk iliş-
kilerini de güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade 
etti. Başkan Altunay, “Günümüzde kaybolmaya 
yüz tutmuş komşuluk ilişkilerini mahalle iftarla-
rıyla canlandırmayı amaçladık. Her gün farklı bir 
mahallede kurduğumuz iftar sofraları toplumsal 
birlikteliğin en güçlü örneklerinden birisi oldu” 
diye konuştu.
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   Bir Osmanlı Geleneği: Arasta
Osmanlı döneminde İstanbul’da yaşanan Ra-
mazan gelenekleri Sultangazi’de yeniden hayat 
buldu.  Sultançiftliği Merkez Cami önüne ku-
rulan “Ramazan Arastası” ile ramazan etkinlik 
alanları yeni bir model kazandı. 4 bin metrekare 
alan üzerine kurulan Ramazan Arastası’nda bir 
çok dükkan yer aldı. Bu dükkanlarda geleneksel 
el sanatları ürünlerinden yerel tatların sunuldu-
ğu stantlara, ev tekstilinden hediyelik eşya satan 
dükkanlara kadar çeşitli ürünler görücüye çıktı.
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   Kültür Çadırı Etkinlikleri
Sultangazi Belediyesi’nin geleneksel Ramazan 
etkinlikleri Osmangazi Katlı Kavşağı üzerinde 
kurduğu kültür çadırında hergün farklı bir prog-
ramla gerçekleşti. Geleneksel Ramazan eğlen-
celerinden örneklerin sunulduğu gecelerde, şiir 
ziyafetleri, tiyatro gösterileri, skeç ve parodiler 
Sultangazililer’le buluştu. 

Ramazan ayı boyunca 
ihtiyaç sahibi aileler tek 
tek ziyaret edildi. Başta 

Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay olmak üzere 
belediye yetkilileri ihtiyaç 

sahibi aileleri evlerinde 
tek tek ziyaret ederek 8 

bin adet kumanya paketi 
dağıtımı yaptı.

Ramazan gecelerini renklendirilen etkinlik-
ler kapsamında ülkenin sevilen isimleri de 
Sultangazi’de sahne aldı.
Kültür çadırında Ramazan Bayramı’nda da Sul-
tangazililer ağırlandı. Ramazan Bayramı’nın 
ikinci günü Ayna Grubu’nun sevilen ismi Erhan 
Güleryüz sevenleriyle buluştu. Kültür çadırını 
dolduran binlerce Sultangazili Güleryüz’ün ses-
lendirdiği şarkılara eşlik etti. 
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Modern Kurban Merkezi 
Sultangazi’de
Sultangazi Belediyesi  Avrupa Yakası’nın en büyük ve modern 
Kurban Satış ve Kesim Merkezi’ni bu yıl da oluşturdu. 80 bin 
metrekare alan üzerine kurulan merkez 20 bin büyükbaş ve 
küçükbaş hayvan kapasiteli. Öte yandan Sultangazi Belediyesi 
tarafından yapımı devam eden Sultançiftliği Çok Fonksiyonlu 
Pazar Alanı da düzenlenerek kurban kesim yeri olarak hizmet 
verecek.

Sultangazi Belediyesi Kurban Bayramı hazırlık-
larına bu yıl da iddialı girdi. Geçen yıl olduğu gibi 
Avrupa Yakası’nın en büyük ve modern Kurban 
Satış ve Kesim Merkezi’ni Esentepe Mahallesi 
Cebeci Halk Ekmek Fabrikası’nın yanına kurdu. 

80 bin metrekare alan üzerine kurulan kurban 
satış ve kesim alanına  çadırlar kuruldu. Hayvan 
sahiplerinin talebine göre çadır sayısı artırıla-

bilecek.  Merkez, 20 bin büyükbaş ve küçükbaş 
hayvan kapasiteli. Kurban Satış ve Kesim Mer-
kezi, kurbanlıkların bulunduğu çadırdan ke-
sim alanına, temizlikten personeline, makine 
ve ekipmanlardan sosyal donatılarına kadar AB 
standartlarında yapıldı. İstanbul Valiliği Kurban 
Hizmetleri Komisyonu kararı ile hayvanların 
merkeze alınmadan önce menşei şahadetname-
leri kontrol ediliyor. 

C
eb

ec
i H

al
k 

E
km

ek
 F

ab
ri

ka
sı

 Y
aı



43

   Sultançiftliği Pazar Alanı Kesim   
   Merkezi Olacak
Kurban Bayramı’nda kaçak kesimler sonucu ya-
şanan istenmeyen görüntülerin önüne geçebil-
mek için tedbirler arttırılacak. Kurban satış ve 
kesim alanına girecek araçlar belirlenen otopark-
ların dışında içeriye alınmayacak. Her görevliye 
tanıtım kartı takmak zorunluluğu getirilecek. 
Zabıta, İlçe Tarım ve Emniyet’den oluşturulacak  
ekipler ilçe genelinde sıkı denetim yapacak. 
Öte yandan Sultangazi Belediyesi tarafından ya-
pımı devam eden Sultançiftliği Çok Fonksiyonlu 
Pazar Alanı da düzenlenerek kurban kesim yeri 
olarak hizmet verecek. Monoray sistemi kurula-
rak kesim yapılacak merkezin kesim yerleri kolay 
yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir yapıda oluş-
turuldu. Bu merkezde dinlenme alanları, kafeter-
yalar ve WC’ler de konuldu. Ayrıca ilçe genelinde 
kurban kesimine uygun 60 oto yıkama istasyo-
nuna da kurban kesim izni verildi. 
   
   Sultangazi Kurban Satış ve    
   Kesim Alanı’nın özellikleri:

• Kurban Satış ve Kesim Merkezi 80 bin met-
rekare alan üzerine kuruldu.

• Merkezde özel tasarımlı çadırlar kullanıldı. 
• Sultangazi Kurban Satış ve Kesim Merkezi 

20 bin büyükbaş ve küçükbaş hayvan kapa-
siteli.

• Merkezde sürekli veteriner bulunduruluyor. 
• AB standartlarında kesim konteynırları yer 

alıyor. Merkezde günlük 1000 büyükbaş 
hayvan kesilebilecek.

• Kesim yerleri kolay yıkanabilir ve dezenfek-
te edilebilir yapıda oluşturuldu.

• Merkezde kurban satış ve diğer donatı alan-
larına gerekli ışıklandırma ve havalandırma 
tertibatları kuruldu.

• Kesim alanı beton zeminle kaplandı.
• Banyo ve WC’ler kuruldu. Vatandaşlar için 

otopark, mescid ve kafeterya açıldı.

Trakya bölgesi dışında Anadolu’dan Sultangazi’ye 
getirilecek hayvanlardan ayrıca “Şaptan Arilik 
belgesi” isteniyor. 
Merkezde havyan satıcıları da unutulmadı. Hay-
van satıcılarının rahatlıkla barınabileceği me-
kanlar, banyo ve wc’ler kuruldu. Vatandaşlar için 
ayrıca  otopark, mescid ve kafeterya açıldı.

Kurban kesim alanına otomatik kesim konteynır-
ları konuldu. Ayrıca kesim çadırları oluşturuldu 
ve tabanı  beton zeminle kaplandı. Kesim yerleri 
kapalı alanlarda, kolay yıkanabilir ve dezenfekte 
edilebilir yapıda oluşturuldu. Gerekli ışıklandır-
ma ve havalandırma tertibatları kuruldu. 

Kesim sonrası oluşan atık ve artıkların hijyenik 
şartlara uygun olarak çevreye zarar vermeyecek 
şekilde depolanması, izolesi, itlaf ve tahliyesini 
sağlayıcı tedbirler alındı.

Ku
rb

an
 B

ay
ra

m
ı H

az
ırl

ık
la

rı



Sultangazi

44

Sultangazi’de 
Er Meydanı Kuruldu

Ata sporumuz yağlı güreşlerin yeni adresi Sul-
tangazi oldu. Sultangazi Belediyesi’nin bu yıl 
düzenlediği 2. Geleneksel Yağlı Güreşleri, Sul-
tangazi Kent Ormanı’nda yapıldı. Aralarında 
Kırkpınar’ın ünlü başpehlivanlarının da bulun-
duğu 300 güreşçi kispetlerini giyerek 13 boyda 
kol bağladı.

Sultangazi Belediyesi 2. Geleneksel Yağlı 
Güreşleri’ne İstanbul milletvekilleri Hüseyin 
Bürge, Ahmet Baha Öğütken, Türkan Dağoğ-
lu, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay 
ile Türkiye Güreş Federasyonu Yürütme Kurulu 
Başkanı Yaşar Kale, Türkiye Güreş Federasyonu 
Genel Sekreteri Mehmet Acak ve çok sayıda va-
tandaş katıldı.

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı güreşlerde baş 
pehlivanlık için final müsabakasında Şaban Yıl-
maz  ve Erkan Ertan  karşı karşıya geldi. Zorlu ve 
çekişmeli geçen final güreşinde altın madalyaya 
ulaşan isim Şaban Yılmaz oldu. Sultangazi Bele-
diyesi Yağlı Güreşlerinin yeni ağalığına ise geçen 
yıl olduğu gibi işadamı Zeki Özünlü seçildi.
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Bir Cesaret 
Oyunudur Cirit 
Türklerin, Orta Asya’dan Anadolu’ya taşıdıkları 
cirit oyunları, Sultangazi Belediyesi tarafından 
geleneksel hale getirildi. Atla, insanın birlikte 
mücadelesine dayanan 
ve erliğin bir gösterge-
si olarak kabul edilen 
cirit diğer adıyla çav-
gan, Türkler’in yüzyıl-
lardan beri oynadıkla-
rı bir ata sporu. Barış 
zamanında askerlerin 
at üstünde antrenman 
yapmasıyla doğduğu-
na inanılan, savaş ve 
av sporu cirit oyununa 
Sultangazi, ikinci kez 
ev sahipliği yaptı.  

Sultangazi Belediyesi tarafından Esentepe 
Mahallesi’nde düzenlenen 2. Geleneksel Atlı 

Cirit Oyunları’nda Erzincan, Bayburt, Manisa 
ve Erzurum’dan gelen ciritçiler, kıyasıya müca-
dele etti. İlk işaretin verilmesiyle birlikte 28 at 

ile oyunlara katılan 
sporcular, Sultanga-
zililere heyecan dolu 
saatler yaşattı.  Müsa-
bakalarda birbirinden 
güzel hareketleriyle 
göz dolduran 54 ya-
şındaki Erzurum Atlı 
Spor Kulübü Kaptanı 
Muammer Çiğdem, 
Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay 
tarafından tebrik edil-
di.  Cirit Şöleni daha 
sonra bütün takımlar-

dan oluşturulan karma cirit oyunuyla sona erdi. 
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46 Yolculuğumuz Var 
Destanlar Diyarına
Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla 
bu yıl 10 bin Sultangazili şehit ve gazilerimizin destan yazdığı 
Çanakkale’de ağırlandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin önsözünün 
yazıldığı şehitler diyarını gezen Sultangazililer duygu dolu anlar 
yaşarken, birçok anıyla geri döndü.  İşte bir günlük Çanakkele 
ziyaretinde yaşananlar ve duygu dolu o anlar…

“Çanakkale içinde vurdular beni, ölmeden meza-
ra koydular beni…” 
Türküsünü mırıldanarak çıkıyoruz destanların 
yazıldığı diyara doğru… Masmavi denizi ve yeşi-
liyle eşsiz bir manzara karşılıyor bizi. Hayalleri-
ni, yarınlarını, eşlerini, çocuklarını, analarını ve 

yuvalarını vatan uğruna hiç düşünmeden, gözle-
rini bile kırpmadan bağışlayan yiğitlerin, Meh-
metçiklerin, kınalı kuzuların diyarı. Tüylerimizi 
diken diken eden binlerce öykü var her karış top-
rağında. Ve her köşesinde başka bir Mehmetçi-
ğin kahramanlık öyküsü yatıyor. 
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Sultangazi Belediyesi, Türkiye’nin önsözünün 
yazıldığı Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı yer-
lere kültür gezilerine her yıl 
aralıksız devam ediyor. Mo-
dern otobüsler ve uzman reh-
berler eşliğinde gerçekleşen 
gezi programında yalnız bu yıl 
10 bin Sultangazili’yi, Meh-
metçiğin  ‘Çanakkale Geçil-
mez!’ diye haykırdığı yerlerde 
ağırladı. 

Metrekare başına 6 bin mer-
minin düştüğü Çanakkale’ye 
yolcuğumuzun ilk durağı Ece-
abat oluyor. Burada rehberi-
miz Sulhaddin Aksakallı ara-
mıza katılarak şehit kanlarıyla 
sulanmış Çanakkale’yi anlatı-
yor bizlere… 
Sonraki durağımız Fatih Sultan Mehmet tara-
fından yaptırılan Kilitbahir ve Çimenlik Kale-
leri. Savaş boyunca namaz kılınan “Namazgah 

Tabyaları”ndan geçiyoruz. Bu tabyalara bir daki-
kada 35 top mermisi isabet etmiş ve bunların en 

küçüğü 140 kilo ağırlığında. 

Mecidiye tabyasında Seyit 
Onbaşı’nın figür edildiği anıt 
karşılıyor bizi… Arkasındaki 
Niğdeli Ali Çavuş yardımıyla 
sırtlamış koca mermiyi.. Va-
tan aşkıyla, iman gücüyle 275 
kilogramlık mermiyle dimdik 
ayakta duruyor. 

Salim Mutlu Özel Harp Anı-
ları Koleksiyonu Müzesi’ni 
geziyoruz. Savaştan kalan si-
lah, mermi, askerlerin kullan-
dıkları malzemelerin olduğu 
müzede Türkiye’nin dört bir 

yanından gelen askerlerin hatırası için alınan bir 
de toprak parçaları bulunuyor.  Sultangazililer 
olarak vatan toprağının ne demek olduğunu an-
latan bu küçük ayrıntı hepimizi etkiliyor.  

Dünya tarihinde 
görülmemiş 

bir hoşgörüyle 
düşmanlarımız 

olan Anzaklar için 
yaptırdığımız anıta 
geldiğimizde ise M. 
Kemal Atatürk’ün 

“Yurtta sulh, cihanda 
sulh” dizelerini yad 

ediyoruz. 
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Savaş tüm hızıyla devam ederken yaralı asker-
lerin tedavi edildiği sargı hastanelerini de gez-
me fırsatımız oluyor. Şahindere Sargı Hastane-
si’ndeki anıt dikkatimizi çekiyor. Ay ve yıldızın 
üzerine kurulmuş bir hastane anıtı. Düşmanın 
saldırılarının hedefi haline gelen Sargı Hastane-
leri yüreğimizdeki acıyı derinleştiriyor. Buradaki 
mezarlar başında dualarımızı okuyor, şehitleri-
mize rahmet diliyoruz.

Sonra yavaş yavaş Şehitlik Anıtı tüm heybetiyle 
karşıdan gözükmeye başlıyor. Asimetrik olarak 
yapılan anıtın üç ayağı önce göz kırpıyor bize…  
Yüksekliği 41 metre 70 santimetre olan anıt tüm 
heybetiyle Çanakkale’nin kahramanlık ruhunu 
yansıtıyor.  

Çanakkale Şehitliği’nde Türkiye’nin dört bir ya-
nından savaşa katılan Mehmetçiklerimiz’in me-
zarlarının başında tarihe tanıklık etmeyi sürdü-
rüyoruz.  

Sultangazili Asiye Koç’un büyük dedesinin de 
Çanakkale’de savaştığını öğreniyoruz sonra. 
Çanakkale kahramanlarından Hasan Çavuş’un 
mezarı başında dualar okuyan Asiye Koç, bü-
yük dedesine kavuşmayla yaşadığı buruk mut-
luluğu paylaşıyor bizimle: “Burada dedemi-
zi mezarı başında anmak bizim için büyük bir 
acı ve büyük bir gurur oldu. Dedemizin ve tüm 
Mehmetçiklerimiz’in açlık ve sefalet içinde nasıl 
büyük bir mücadele verdiklerini gördük. Bize bu 
imkanı veren Sultangazi Belediyesi’ne teşekkür 
ediyoruz.” 
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82 yaşındaki İsmail Özdemir de 
tarih kokan Çanakkale Şehitliği-
ni gezmenin ne demek olduğunu 
şu sözlerle anlatıyor: “Burada 
vatan uğruna canlarını feda eden 
şehitlerimizi anmak yürekleri-
mizi parçalasa da onların kahra-
manlık öykülerini dinlemekten 
ayrı bir heyecan duyuyoruz.” 

63 yaşındaki Cemal Kertek de 
katılıyor sohbetimize. Tüyleri-
miz diken diken oluyor buradaki 
öyküleri dinlerken. İman gücüy-
le kazanılmış bir savaş. Dedesini 
Sarıkamış’taki savaşta kaybeden 
72 yaşındaki Ziya Onay’la bir-
likte bir kez daha anlıyoruz ülkenin dört bir ya-
nından vatan için canını feda eden şehitlerimizin 
değerini.  Yolculuğumuz Conk Bayırı ile 57. Alay 
Şehitlikleri’ni ve buradaki yılmaz zaferin izlerini 

sürmeyle son bulurken Mithat Cemal Kuntay’ın 
eşsiz dizeleri kulaklarımızda uğulduyor; “Bay-
rakları bayrak yapan üstündeki kandır; Toprak, 
eğer uğrunda ölen varsa vatandır”. 
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Ses Bayrağım: Türkçem
Sultangazi Gençlik Meclisi, Türkçe’nin önemine dikkat çekmek 
ve dilimize sahip çıkmak amacıyla konferans düzenledi. 50. 
Yıl Kültür Merkezi’nde Türkçe üzerinde yaptığı araştırmalarla 
tanınan gazeteci-yazar Yavuz Bülent Bakiler’i ağırladı. 
Konferansta konuşma yapan Bakiler, dilin önemine değinerek 
“Dil bir milletin iskeletidir. Onu koruyarak ayakta tutmalıyız” 
dedi.

Sultangazi Gençlik Meclisi, Türkçe’nin önemini 
anlatmak amacıyla bir konferans düzenledi. 50. 
Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferan-
sa Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
Sultangazi Kent Konseyi Başkanı Ahmet Yıldız, 
Sultangazi Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Yi-
ğit, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda öğrenci 
katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Sultangazi 
Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Yiğit, kurul-
dukları günden bu yana gezi, seminer, konfe-
rans, gibi birçok etkinlik yaptıklarını belirterek, 
“Gençlik Meclisi olarak gençlerimize yönelik bir-

çok sosyal içerikli projeyi hayata geçirdik. Genç-
lerimiz fikirleri ile Sultangazi’nin yönetiminde 
söz sahibi oldular. Birçok güzellikleri birlikte 
yaşadık. Gençlerimizin dinamizmi ve enerjisi hiç 
bir zaman eksilmedi” diye konuştu.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay  prog-
ramda yaptığı konuşmasında aktif çalışan bir 
Gençlik Meclisi’ni görmekten büyük memnuni-
yet duyduğunu belirterek, “Bu çatı altında fikir 
üreteceksiniz, proje üreteceksiniz; biz de bunları 
uygulamaya koyacağız. Gençlerle ilgili bir proje 
üreteceksek kaynağı sizlerden çıkmalıdır” dedi.
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Sultangazi Gençlik Meclisi’nin Türkiye’de ilk 
üçe girmesini de tebrik eden Başkan Altunay, 
“Hayalleriniz varsa bunları uygulayacak hedef-
ler koyarsanız ve çalışırsanız başarılı olursunuz. 
Sultangazi’de çıkardığınız bu bayrağı en yüksek-
lere taşıyacağınıza inanıyorum” ifadesini kullan-
dı.

Dünyanın en büyük dillerinden biri olan Türkçe’yi 
korumak adına “Türkçeye Sahip Çıkıyoruz. Bili-
yoruz ki Türkçe Giderse Türkiye Gider” sloganıy-
la düzenlenen konferansa gazeteci- yazar Yavuz 
Bülent Bakiler konuşmacı olarak katıldı.

Türkçe’nin önemi, dilin bağımsızlığa etkileri ve 
dilimizi korumak adına yapılması gerekenler 
üzerine konuşan Bakiler, “Bir milletin dili onun 
iskeleti gibidir. Dil olmadan bir millet de ayakta 
duramaz” dedi.

Türkçe-Öztürkçe tartışmalarının yersiz olduğuna 
dikkatleri çeken Bakiler şunları söyledi: “Türkçe-
de 120 bin kelime bulunurken Öztürkçe’de 3 bin 
175 kelime bulunuyor. Bu milleti Türkçeden ko-
pararak Öztürkçe’ye götürmek bu devlete bu mil-
lete ihanettir. Bir milletin dili ne kadar zenginse 
millet ondan o kadar istifade eder. Bir insanın 
zekası bildiği kelime sayısıyla orantılıdır. Bildiği 

kelime kadar kendini ifade eder; ne kadar kelime 
bilirse aklını o nispette kullanır. Bu nedenle çok 
okumalıyız. Evimizde kütüphane ve kitaplarımız 
olmalı.”

Konferansta son dönemlerde yozlaşan ve sadeli-
ğini yitiren Türkçe’yi korumak ve yabancı kültür-
lerin etkisinden arındırmak gerektiğini kaydeden 
Bakiler, işletmelerin yabancı kelimelerle işyeri 
açmasının engellenmesi gerektiğini söyledi.

Program sonunda Başkan Cahit Altunay, gazete-
ci yazar Yavuz Bülent Bakiler’e çiçek takdim ede-
rek teşekkür etti.
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Esnafın Birliktelik 
Kültürü: Ahilik
Ekonomik ve sosyal hayatın önemli bir kurumu 
olan Ahilik Teşkilatı, birliktelik ve dayanışma-
nın ortak adı. Her yıl geleneksel olarak kutlanan 
Ahilik Haftası; Sultangazi Belediyesi ile İstanbul 
Esnaf ve Sanatkarlar Derneği işbirliğiyle Osman-
gazi Katlı Kavşağı üzerinde düzenlendi. Ahilik 
Haftası kutlamalarına AK Parti İstanbul Millet-
vekili Ahmet Baha Öğütken, Sultangazi Beledi-
ye Başkanı Cahit Altunay, AK Parti İlçe Başkanı 
Murat Atım, Alevi Vakıfları Federasyonu Genel 
Sekreteri Muhittin Çalağan, İstanbul Esnaf Ve 
Sanatkarlar Derneği Başkanı Ramazan Altan  ile   
siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları-
nın temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda davetli 
ve  vatandaşlar katıldı.

Programda konuşma yapan İstanbul Esnaf ve 
Sanatkarlar Derneği Başkanı Ramazan Altan, 
“Esnaflar olarak yeni yüzyılda sosyal kültürel et-
kilerin oluşturduğu gizli hastalıklardan arınma-
mızı temenni ediyorum” dedi.
 
Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Sekreteri Mu-
hittin Çalağan da yaptığı konuşmasında Ahilik 
teşkilatı hakkında bilgiler vererek esnafların geç-

mişte olduğu gibi bugün de dayanışma içinde ol-
ması gerektiğine dikkat çekti.  
 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay  ise 
esnafların yaptıkları mesleğin hakkını vermeleri 
gerektiğini vurgu yaptı. Başkan Altunay. “Ahili-
ğin temelinde dürüstlük vardır. Ahiler dükkan-
larını kapatmazlardı; müthiş bir güven ortamı 
vardı ve ayıplı  mal üretmezlerdi. İyilik cömert-
lik, güzellik ve hoşgörünün geçmişte olduğu gibi 
bugün de hakim olmasını temenni ediyorum” 
ifadelerini kullandı.
 
Milletvekili Ahmet Baha Öğütken de esnafın ve 
sanayicinin birbirleriyle dayanışma içerisinde 
olmasına oldukça sevindiğini belirterek bu birlik 
ve beraberliğin her zaman korunmasını temenni 
etti.
 
Konuşmaların ardından Ahilik Vakfı Başkanı 
Dr. Ali Mazak ve Kadın Ana Aynur Saydam yö-
netiminde şed kuşatma töreni yapıldı. Törenin 
ardından Ordu Caddesi üzerinde yürüyüş yapan 
protokol üyeleri ve katılımcılar, esnafı ziyaret 
ederek karanfil dağıttı.
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Evcil Hayvanlara 
Ücretsiz Aşı
Sultangazi Belediyesi’nin, evcil hayvanları kuduz hastalığı 
riskine karşı korumak amacıyla bu yıl 3.’sünü düzenlediği 
ücretsiz Kuduz Aşısı Kampanyası 17-20 Eylül 2012 tarihleri 
arasında gerçekleştirildi. Hayvanlarını aşı karneleri ile birlikte 
ilçedeki parklara getiren Sultangazililer, hayvanlarına veteriner 
hekimler tarafından ücretsiz kuduz aşısı yaptırdı. 

Sultangazi  Belediyesi, evcil hayvanları kuduz 
hastalığı riskine karşı ücretsiz aşı kampanyası 
başlattı. Sultangazi Belediyesi Veteriner İşleri 
Şefliği tarafından bu yıl 3.’sünün düzenlendiği 
Kuduz Aşısı Kampanyası 17-20 Eylül 2012 tarih-
leri arasında gerçekleştirildi. 
13.00-16.00 saatleri arasında evcil hayvanlarını 
aşı karneleri ile birlikte ilçedeki parklara getiren 
Sultangazililer, hayvanlarına veteriner hekimler 
tarafından ücretsiz kuduz aşısı yaptırdı. Kam-
panya sonunda 107 hayvana kuduz aşısı yapıla-
rak sağlık karneleri verildi. 
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Türk Satrancı:MANGALA

Tarihi 4 bin yıl öncesine dayanan bir Türk oyunu olan mangala 
şimdilerde Sultangazi’deki ilköğretim okullarının gözdesi. Bu 
oyunu Sultangazi ile tanıştıran isim ise Sultangazi Orgenaral 
Eşref Bitlis İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Bülent Açıkgöz 
ve Gökhan Ateş. Bu iki öğretmen tarihi Türk oyununu  tanıtmak 
amacıyla yola koyulmuş.

1980’den sonra doğanların, bilgisayarların o za-
manki adıyla atarilerin yeni çıktığı ve yükselişe 
geçtiği dönemde dünyaya “merhaba” dedikleri 
için bilgisayar oyunlarına ayrı bir düşkünlükleri 
vardır.  Bilgisayarlarda oynanan oyunların kö-
kenlerini araştırınca çok ilginç kimi bilgiler or-
taya çıkıyor.  Örneğin bir dönem cep telefonla-
rında çok revaçta olan “tohum” oyununun kökeni 
“Mangala”ya dayanıyor. 

Sultangazi Orgenaral Eşref Bitlis İlköğretim Oku-
lu öğretmenleri Bülent Açıkgöz ve Gökhan Ateş, 
tarihi Türk oyunu Mangala’yı tanıtmak amacıyla 
yola koyulmuş. “Üstün Zekalılar Öğretmenliği”  
eğitimi aldığı dönemlerde üzerinde araştırma 
yaptığı oyunun tanıtılmasını isteyen öğretmen 

Gökhan Ateş, öğretmen arkadaşı Bülent Açıkgöz 
ile birlikte öncelikle okulundaki öğretmenlerin 
oyunu öğrenmeleri için harekete geçiyor. 
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“Mangala oynamak için setine gerek yok. Yumur-
ta kolisi ve fasulyelerle de oynadık. Çay tabakla-
rıyla oynadıklarını söyleyen öğrencilerimiz oldu. 
Oyunun mantığını çözen öğrencilerimiz oyna-
maktan vazgeçemiyor. Önemli olan da bu oluyor”

Türklerin savaşçı ruhunu da yansıtan mangala-
nın ilginç bir tarafı ise son ana kadar kimin kaza-
nacağının belli olmaması. Oyunun sonunda geri-
den gelen oyuncu mangalayı kazanabiliyor. Asla 
pes etmemek gerektiğini de öğreten oyunda her 
hamle farklı bir savaş taktiğine karşılık geliyor. 
Oyunun pratik zekayı geliştiren yanıysa öğrenci-
lerin mangalanın başından ayrılmamasını sağlı-
yor. 

Mangalanın Milli Eğitim zeka 
oyunları müfredatına girme-
sine katkı sunan öğretmenler 
Açıkgöz ve Ateş, oynadıktan 
sonra öğrencilerinin oyunu 
yaygınlaştırdığına da yürekten 
inanıyor. “Oynayan öğrencile-
rimiz mangalanın verdiği ke-
yiften vazgeçemiyor .

Muhteşem Yüzyıl dizisinde 
Kanuni Sultan Süleyman ve 
Vezir-i Azam İbrahim Paşa 
ile Topkapı Sarayı bahçesin-
de mangala oyunu sahnesi bir 
anda Türk satrancı mangala 

oyununu popüler hale getirdi. 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge bölümüyle 
durumu paylaşan öğretmenlere destek de hemen 
geliyor. İlçedeki öğretmenlere seminer verme-
ye başlıyorlar. İlçedeki öğretmenler aracılığıyla 
okullarda serbest etkinlik 
derslerinde oynanmaya baş-
lanan mangala oyununun 
öğrencilerin de tanıması 
sağlanıyor. 

Ardından ilçedeki 27 okulun 
katılımıyla Mangala Turnu-
vası düzenleniyor. Yarışma-
lara dört ayrı kategoride 100 
öğrenci katılıyor. Turnuva-
da her kategoride bir dere-
ce aldıklarını belirten Gök-
han Ateş ve Bülent Açıkgöz, 
mangala oyununun pratik 
yapıldıkça daha iyi sonuçlar 
alınan bir oyun olduğunu söylüyor: 

“12 kuyucuktan ve 2 hazineden oluşan mangala 
oyunu herkese ulaşabilir bir oyun. Birçok zeka 
oyununa göre kuralları daha basit. Amacımız ha-
zinemize en çok taşı biriktirmek. Oyunu iyi takip 
edip çift yapma kuralını yapmak önemli. Rakibin 
boşluğunu yakalamak lazım. Karşı taraf ne ya-
parsa çok iyi takip edip ona göre hamle geliştir-
mek gerekiyor. Bol pratik gerektiren bir oyun.” 

4 bin yıllık bir geçmişi olan mangala, padişah-
lar tarafından da oynanmış. Bin yıl öncesine ait 
mangala kayalarının olduğunu anlatan öğret-
menler Açıkgöz ve Ateş, öğrencilerinin de farklı 
yöntemlerle mangalayı oynadıklarını söylüyor: 

4 bin yıllık bir 
geçmişi olan 

mangala,  Selçuklu 
ve Osmanlı 

hükümdarlarının en 
gözde oyunu olarak 
yüzyıllarca varlığını 
sürdürdü. Bu oyun 

hanımlar arasında da 
büyük rağbet gördü. 

Muhteşem Yüzyıl
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Engelsiz Eğitim Merkezi
Sultangazi Belediyesi’nin hazırladığı “Engelsiz Eğitim Merkezi” 
Projesi İstanbul Kalkınma Ajansı’nın “Çocukların ve Gençlerin 
Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek 
Programı” kapsamında mali destek almaya hak kazandı. Proje 
ile engelliler için kurulacak eğitim merkezinde danışmanlık 
hizmetleri ve temel eğitimler başta gelmek üzere meslek 
edindirme ve sanatsal eğitimler verilecek. Proje ile engelli 
çocuk ve gençlerin sosyal ve ekonomik hayata katılımlarının 
sağlanması amaçlanıyor.  

Sultangazi Belediyesi, İstanbul Kalkınma 
Ajansı’nın “Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, 
Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek 
Programı” kapsamında “Engelsiz Eğitim Merke-
zi” Projesi hazırladı.

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından başarılı 
bulunan proje mali destek almaya hak kazandı. 
Kısa süre içerisinde İstanbul Kalkınma Ajansı’yla 
imzalanacak sözleşmenin ardından hayata geçi-
rilecek proje ile engelliler için donanımlı bir eği-
tim merkezi kurulacak.

Merkezde danışmanlık hizmetleri, temel eğitim-
ler, meslek edindirme eğitimleri ve sanatsal eği-
timler verilerek engelli çocuk ve gençlerin sosyal 
ve ekonomik hayatlarına katkı sunulması amaç-
lanıyor.
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Geri Dönüşüm Parkı 
Çocukların topladıkları geri dönüşüm malzemelerinden 
yapılan “Geri Dönüşüm Parkı” düzenlenen programla hizmete 
açıldı. Mimar Sinan Kent Ormanı içerisinde 1.800 metrekare 
alan üzerine kurulan parkta evsel atıklardan yapılan flamingo, 
fil, kaplumbağa, kurbağa, balık ve kelebek gibi objeler yer 
alıyor. Geri Dönüşüm Parkı’nda en ilginç malzeme ise oturma 
gruplarında kullanıldı. Seçimlerde oy pusulaların atıldığı seçim 
sandıkları, oturma grubu ve bank oldu.

Sultangazi Belediyesi, Çevre Haftası’nda öğren-
cilerin evsel atıkları geri dönüşümüyle yaptıkları 
“Geri Dönüşüm Parkı’nı hizmete açtı.

Mimar Sinan Kent Ormanı’nda açılan “Geri Dö-
nüşüm Parkı”, 1800 m2 alan üzerine kuruldu.  
Park, öğrencilerin topladıkları kâğıt, karton, 
cam, plastik ve metal katı atıklardan oluşturdu.  
Katı atıklar öğrencilerin hünerli ellerinde flamin-
go, fil, kaplumbağa, kurbağa, balık ve kelebek fi-
gürleri oldu.

Öğrenciler, Geri Dönüşüm Parkı’nda oturma 
gruplarını ise ilginç malzemelerden oluşturdu. 

Genel ve yerel seçimlerde kullanılan oy pusulu-
larının atıldığı seçim sandıkları ve lastik teker-
leklerden oturma grupları ve banklar yapıldı. 
Öğrencilerin geri dönüşümle ilgili resim yapabil-
mesi için elektrik kablolarının sarıldığı ahşaptan 
makara masalar, resim sergisi için sandık duvar-
lar oluşturuldu.
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Okul Öncesi Çocuklara 
Farklı Bir Dünya: 
Zeka Atölyesi

Sultangazi’de bir ilke imza atılarak üstün yetenekli çocuklar 
için Zeka Atölyesi kuruldu. Çilek Çocuk Evi tarafından hayata 
geçirilen projeyle Çoklu Zeka Kuramı yöntemiyle Zeka 
Atölyesi’nde öğrenciler yeteneklerine göre yönlendiriliyor. 

Okul öncesi eğitim kapsamında sıra dışı tasarı-
mıyla çocuklara farklı bir dünyanın kapılarını 
aralayan Zeka Atölyesi Sultangazi’de hizmete 
açıldı. Zeka Atölyesi’nde miniklerin, akıl oyunla-

rı, sıradışı düşünme ve düşünme eğitimi dersleri 
ile zeka potansiyellerini en üst düzeyde kullan-
maları hedefleniyor. 
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Projeyi hayata geçiren Çilek 
Çocuk Evi Kurucu Müdürü 
Aslı Derya Tunahan, 2 ila 
5.5 yaş arasındaki çocukla-
rı okul öncesinde akademik 
hayata hazırlamak amacıyla 
yola çıktıklarını belirtti: “İlk 
etapta 7 çocuğumuza Çoklu 
Zeka Yöntemi kuramıyla eği-
tim vermeye başladık. Ço-
cuklarımız başlangıçta içine kapanık davranıyor, 
ailelerinden uzaklaşmaktan tedirgin oluyorlardı. 
Eğitimlerimizin çocuklarımız üzerindeki olumlu 
etkilerini görmeye başladıkça elimizdeki mater-
yalleri geliştirerek Zeka Ayölyesi’ni kurmaya ka-
rar verdik”. 

Üstün yetenekleri fark etmek için Zeka Atölyesi’ni 
kurduklarını ifade eden Aslı Derya Tunahan, esas 
amaçlarının çocukların doğru yönlendirilmesini 
sağlamak olduğunu ifade etti. 

Zeka Atölyesi’nde çocuklar için tangram, yılan, 
sinir küpü gibi birçok materyal bulunuyor. Uz-
man pedagogların gözetiminde bu materyallerle 

“Eğitimlerimizin 
çocuklarımız 

üzerindeki olumlu 
etkilerini görmeye 

başladıkça elimizdeki 
materyalleri 

geliştirerek Zeka 
Atölyesi’ni kurmaya 

karar verdik”

oynayan çocukların zeka gelişimleri gözleniyor. 
Oyuncaklarla çocukların becerileri desteklenerek 
okul hayatına hazırlanmaları sağlanıyor. 

Her çocuğun zeki olduğuna dikkat çeken Aslı 
Derya Tunahan, doğru yönlendirmenin çok 
önemli olduğunu vurgu yaptı.  “Sözel zeka, man-
tıksal zeka, görsel zeka, bedensel zeka, müziksel 
zeka, sosyal zeka, kişisel zeka, doğacı zeka gibi 
bölümlemeleri oluyor zekanın. Burada çocukları-
mızın hangi yönlerinin daha etkin olduğunu fark 
edip aileleriyle bunları paylaşıyor ve çocukları-
mızın yetenekleri olduğu alanlarda gelişmelerini 
sağlıyoruz”

Osmanlı zamanında Enderun mekteplerinde uy-
gulanan Zeka Atölyeleri’ni sahiplenmek için yola 

koyulan Çilek Çocuk Evi yöne-
ticileri, bu yöntemle eğitim ve-
rilen sahaların da genişletilme-
sini bekliyor. 

Milli Eğitim Bakanlığı tara-
fından da değerlendirilme-
ye alınan Çoklu Zeka Kuramı 
yöntemi,  zeka oyunları ile 
müfredatlardaki yerini almaya 
başlıyor. 

Çocukların hayatlarındaki 
önemli bir gelişime ön ayak 
olan Çilek Çocuk Evi, ailelere 

çok değerli bir de öğüt veriyor; “Her çocuk kendi 
ilgi alanına göre desteklenirse mükemmel sonuç-
lar elde edilir” .
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Yağmur var 
Sultangazi’de... 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’ın, halk buluşma-
larından birine yağmurlu bir günde eşlik ediyoruz. Balkonlardan 
sarkıtılan sepetlere sardunyalar bırakarak halkla kucaklaşan 
Başkan Altunay, belediye çalışmaları hakkında bilgi verirken, 
vatandaşların görüş, öneri ve şikâyetlerini yerinde dinliyor. 

Sokakları sarmalayan binaların balkonlarından 
sarkıtılmış sepetlerden sardunya çiçekleri yavaş-
ça yukarıya çekiliyor. Çiçeklerin kimisi pembe, 
kimisi kırmızı, kimisi beyaz... Sokak aralarından 
çocukların koşuşturmalarına tanık oluyoruz. Te-
laşlı ellerle sardunya saksılarına uzanan minik 
eller, bir an önce çiçekleri annelerine götürme 
telaşında. Kucaklanan her sardunya çiçeği ya 
balkonların bir kenarına ya da evin baş köşesine 
itina ile konuluyor. 

...Ve Sultangazi’nin üzerinde sarmalayan bulut-
lar yavaşça yağmur damlalarını bırakıyor üze-
rimize. Bizler biraz tedirginiz, hızlanan yağmur 
taneleri yüzümüzü okşuyor. Sokakları dolduran 
ev hanımları ise yağmura karşı umarsız. Önce 
Başkan Altunay’ın hatırını soruyorlar ardından 
isteklerini peşpeşe sıralıyorlar. Bazı esnaf ise 
dükkanlarının önüne Başkan Altunay ile derin 
sohbetlere dalıyorlar. Hepsinin Sultangazi için 
söyleyecek bir sözü var.
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Başkan Altunay ise halk buluşmalarıyla halk-
la kucaklaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını 
dile getiriyor:   “Halkımızla birlikte olmak bizi 
son derece mutlu ediyor. Bazen kuru bir selam 
ile onların evlerine ya da dükkanlarına misafir 
oluyoruz.  ‘Bu sefer farklı bir şey yapalım’  de-
dik ve sardunya çiçekleriyle mahallere konuk ol-
duk. Balkonlarının ya da evlerinin  bir köşesinde 
yetiştirecekleri sardunyalarla hayatlarına renk 
katmak istedik. Halkla bir araya gelerek aynı za-
manda eksiklerimizi ve yapılması gerekenleri de 
konuşuyoruz.”

Aralanmış perdelerin 
arasında duvar 

halılarını, çeşit çeşit 
bakır işlemelerini 

nazarlı gözlerle 
süzüyoruz. Bizlere 

uzatılan ikramlarda 
Anadolu’nun her 

köşesinden lezzetler 
mevcut. 

Sultangazi sanki Anadolu’nun bir aynası. Nereye 
bakarsanız bakın Anadolu’nun farklı köşelerin-
deki kültür mozaiğinin buraya taşındığını görü-
yorsunuz. Bunu önce balkonların süslemesinden 
fark ediyorsunuz, ardından radyolardan yükse-
len müziklerin çeşitliliğinden.

Aralanmış perdelerin arasında duvar halılarını, 
çeşit çeşit bakır işlemelerini nazarlı gözlerle süzü-
yoruz. Bizlere uzatılan ikramlarda Anadolu’nun 
her köşesinden lezzetler mevcut. 

Sultangazi’nin ara sokaklarına saklanmış güzel-
likleri keşfetmek için derinliklere ip sarkıtmak, 
onu ters yüz etmek gerekiyor. Başkan Altunay 
bazen kendine gösterilen ilgiden duygulanıyor. O 
zaman sohbetler belediyecilikten, Sultangazi’den 
ya da İstanbul’dan çok ötelere gidiyor. Bir gönül 
sohbetine dönüşüyor.  

... Ve yoruluyoruz, bir gözümüz Başkan’da... Bel-
ki kendisi de yorulmuştur diye. Ama umutlan-
mamız nafile. Yine bir sokak karşımıza çıkıyor, 
yine cam ya da balkonları dolduran insan seliyle 
karşılaşıyoruz. 

Yağmur mu? Yağmur bize inat hızını daha da art-
tırıyor. 
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Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde 
oluşturulan Kadınca Yaşam Merkezi tarafından 

Sultangazi Belediyesi’nin sosyal so-
rumluluk projelerinden biri olan “Bi-
linçli Anne Sağlıklı Nesil” eğitim prog-
ramını tamamlayan anne adaylarına 
sertifikaları düzenlenen törenle verildi. 
Bilinçli bir hamilelik dönemi geçirilme-
sinden, sağlıklı bir çocuk yetiştirilmesi-
ne kadar pekçok konunun anlatıldığı, 
egsersiz programlarından, psikolojik 
desteğe kadar derslerin yer aldığı eği-
tim programını başarıyla tamamlayan 
kadınlara sertifikalarını Sultangazi Be-
lediye Başkanı Cahit Altunay takdim 
etti.  Eğitimler periyodik aralıklarla de-
vam ediyor.

Aile İçi İletişim 
Seminerleri

Engelsiz
Down Cafe

Bilinçli Anneler Sertifikalarını Aldı

organize edilen “Aile İçi İletişim Seminerleri” 
vatandaşlarımızdan büyük ilgi gördü. 3,5 yıl 
içerisinde toplam 212 seminerde ilçe genelinde 9 
bin 500 bayana uzmanlar tarafından , “Evlilikte 
Hedef”, “Eşler Arası Diyalog”, “Ebeveyn ve Çocuk 
İlişkileri” ve “Sağlıklı Bir Aile ve Sağlıklı Bir 
Toplum İçin Çözüm Önerileri” gibi konularda 
eğitim verildi.  Aile İçi İletişim Seminerleri 
periyodik olarak devam ediyor.
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Engelsiz Kafe’de engellilere aşçılık, garsonluk ve servis ele-
manı eğitimleri verilerek istihdam olanağı sağlanıyor. Sos-
yal hizmet uzmanı ve psikolog gözetiminde, teorik ve uygu-
lamalı olarak yürütülen bu eğitimlere katılan kursiyerlere 
İŞKUR tarafından maaş veriliyor. Eğitimler sonunda kursi-
yerler Milli Eğitim onaylı sertifika alarak istihdam ediliyor.  

Hayırseverlerimizle ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rımız arasında köprü  inşa ettik.  Yardım mer-
kezimizde  giyimden temizlik ürünlerine  ka-
dar  bir ailenin ihtiyaç duyabileceği her türlü 
malzeme yer alıyor. 

Merkezde, bölge genelinde faaliyet gösteren 
firma sahiplerinin stok fazlası ürünlerinin 
yanı sıra ikinci el olarak tabir edilen az kulla-
nılmış eşyalar da yer alıyor. İkinci el ürünler 
temizlikleri ve kontrolleri yapıldıktan sonra 
raflarda yerlerini alıyor ve ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılıyor. 

Engelsiz
Down Cafe

Elden Ele
Yardım Merkezi
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Engelliler 
Piknikte 
Buluştu

Şampiyonlar 
Madalyalarını 

Aldı

Sultangazi Belediyesi, engellileri ve ailelerini 
düzenlediği piknikte ağırladı. Sultangazi Hacı 
Bektaşi Veli Kent Ormanı’nda piknik yapan en-
gelliler, yeşil ve mavinin harmanlandığı Alibey 
Havzası’nın tadını çıkardı. Kent ormanındaki at-
lara da binen engelliler, farklı bir gün yaşamanın 
sevincini yaşadı. 

Spora olan ilgiyi arttırmak amacıyla Sultangazi Belediye-
si ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan Spor 
Şenliği sona erdi. Kamu kurumları ile okullar arası olmak 
üzere iki ayrı kategoride oynanan futbol, voleybol ve masa 
tenisi turnuvasında dereceye girenlere madalya ve kupa-
ları düzenlenen törenle dağıtıldı. Törende Sultangazi Be-
lediye Başkanı Cahit Altunay, öğrencileri tebrik ederek, 
“Gençlerimizin Sultangazi’yi daha büyük başarılara taşı-
yacağına inanıyorum” dedi.  



65

Peygamber 
Efendimiz’in 
Hayatı

Engelsiz Coşku

Sultangazi Gençlik Meclisi tarafından Peygam-
ber Efendimiz’in hayatının anlatıldığı program 
düzenlendi. 50. Yıl Kültür Merkezi’nde düzenle-
nen programa Sultangazi Belediye Başkan Yar-
dımcısı Fevzi Dülger, Sultangazi Kent Konseyi 
Başkanı Ahmet Yıldız, Sultangazi Gençlik Mecli-
si Başkan Vekili Mükremin Kaya ile Sultangazili 
gençler katıldı. 

Programda  Kur’an-ı Kerim tilaveti ve gençlerin 
dilinden Peygamber Efendimiz’in hayatı anlatıl-
dı. İlahi ezgiler ile Peygamber Efendimiz’e  mek-
tup okuyan gençler,  Peygamberimiz’in bir günü-
nü anlatan orotoryo gösterisi sundu.  Gece, Ney 
dinletisi ve sema gösterisiyle sona erdi.

Engelli öğrenciler, hayata nasıl tutunduklarını, 
azmi ve mücadeleyi gösterdiler. Kimileri spor-
daki başarılarıyla kendilerini anlattı. Kimileri ise 
duygularını tuvale, mısralara döktü. Sultangazi 
Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbir-
liğiyle “Engelliler Haftası” kapsamında birçok et-
kinlik düzenledi. Etkinlikler kapsamında düzen-
lenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere 
ödülleri törenle dağıtıldı. Programda görme en-
gelli Bilal Göregen, darbukasıyla müzik ziyafeti 
sundu. 

Et
ki

nl
ik

le
r -

 E
tk

in
lik

le
r



Sultangazi

66

Vali Mutlu’dan Ziyaret

LYS Tercih Ofisi

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İl Özel 
İdaresi’nin Sultangazi’de yapımını üstlendiği 
okullarda denetim ve incelemelerde bulundu. 
Aile Sağlık Merkezlerini de ziyaret eden Vali 
Mutlu, yetkililerden bilgi aldı.  Öncelikle yapımı 
devam eden okullarda incelemelerde bulunan 
Vali Mutlu, müteahhit firma yetkilileriyle görü-
şerek okul inşaat yapım çalışmalarının bir an 
önce tamamlanmasını istedi.  

Vali Mutlu ve beraberindeki heyet Sultangazi’de 
faaliyet gösteren ve yapımı devam eden aile sağ-
lığı merkezlerini de ziyaret ederek yetkililerden 
bilgi aldı. Vali Mutlu Gazi Mahallesi’nde yapım 
çalışması bitmek üzere olan Huzurevi ve Yaşlı 
Bakım Merkezi’ni ziyaret ederek konuyla ilgili 
bilgi aldı. 

Sultangazi Gençlik Meclisi, üniversite adayları-
na yardımcı olmak amacıyla  ücretsiz LYS Tercih 
Ofisi açtı. Ofis, Sultangazi Belediyesi’nin Sultan-
çiftliği Merkez Camii önünde hazırladığı Rama-
zan Arastası’nda hizmet verdi. Ofiste, üniversite 
adaylarının Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ter-
cihlerini uzman eğitmenler eşliğinde yapmaları 
sağlandı. 
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