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SULTANGAZİ GELENEKSEL 
YAĞLI GÜREŞLERİ

Altın Bilezik
Sahibi Oldular

KARNE ŞENLİĞİGençlerimiz
Türkiye 1.'si Oldu

Tarihimize iz bırakan isimler
Sultangazi'de yaşatılıyor

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen 
“Sultangazi Belediyesi Geleneksel 
Yağlı Güreşleri”nde 13 boyda 225 
güreşçi kol bağladı.  Sayfa 20

2012-2013 Eğitim-öğretim 
döneminin sona ermesinin 
ardından Sultangazi Belediyesi, 
Karne Şenliği düzenledi. 
Hamza Yerlikaya Spor 
Kompleksi’nde yapılan 
etkinlikte öğrenciler folklor 
ve çeşitli gösteriler 
sunarken, şenliğin 
finalinde ise sevilen 
sanatçı Soner 
Sarıkabadayı 
sahne aldı. Sayfa 21

SULTANGAZİ'DE
RAMAZAN

Batıdan Doğuya
İzci Kardeşliği

Sultangazi Belediyesi, tarihte iz bırakan isimleri ilçede yaşatıyor. İsmetpaşa Mahallesi'nde hizmete açılan parka 

milli mücadele yıllarının kadın kahramanlarından “Erzurumlu Üsteğmen Fatma Seher Erden'in adı konuldu. 

Esentepe Mahallesi’nde inşa edilen parka ise kurduğu Ahilik teşkilatı ile sosyal, iktisadi hayatımızı etkileyen “Ahi 

Evran” ismi verildi. Sayfa 4-5

Sultangazi Belediyesi  “Batıdan Doğuya İzci 
Kardeşliği” sloganıyla Edirne, Diyarbakır ve 
Sultangazi’den 150 öğrenciyi Mimar Sinan Kent 
Ormanı İzci Kampı’nda ağırladı. İzci faaliyetlerinin 
yanı sıra İstanbul’un tarihi mekanlarına ziyaretler 
yapan ve Boğaz turuna katılan öğrenciler, 

yeni dostluklar kurmanın da mutluluğunu 
yaşadı.  Aralarında ilk defa İstanbul’u ve denizi 

görenlerin de bulunduğu öğrenciler, bir hafta süren 
eğitimlerinin sonunda, İzci kampı veda ateşi etrafında 

barış ve kardeşlik mesajları içeren gösterilerinin ardından 
memleketlerine uğurlandı.  Sayfa 12

Sultangazi Belediyesi ile Halk Eğitim 
Müdürlüğü işbirliğinde açılan “Meslek 
Edindirme Kursları”ndan mezun 
olan Sultangazili kadınlar törenle 
sertifikalarını aldı.  50. Yıl Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen törende 
kursiyerlerin el emeği göz nuru 
eserlerinden oluşan serginin de açılışı 
yapıldı.  Sayfa 14

Sultangazi Gençlik Meclisi, Ulusal 
Gençlik Parlamentosu 9. Genel 
Kurulu’nda “Türkiye’nin En İyi Gençlik 
Meclisi” seçildi. Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, Gençlik 
Meclisi başkan ve üyelerini tebrik 
ederek, “Başarılı çalışmalarınızla 
sadece Sultangazi’ye değil, tüm 
Türkiye’ye örnek olarak bizleri 
gururlandırdınız” dedi. Sayfa  6

Üsteğmen Fatma Seher Erden ParkıAhi Evran Parkı

Sultangazi Belediyesi, 
Ramazan'da düzenlediği 

organizasyonlar ve çeşitli 
etkinliklerle bu yıl da Ramazan'a 

iddalı girdi. Ramazan boyunca iftar 
ve gönül sofralarında binlerce kişi 
ağırlanıyor. Bu sofralarda birlik ve 
kardeşlik köprüsü kuruluyor. Sayfa 2
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Sultangazi Bülteni

Sultangazi'de Ramazan
Ramazan ayının manevi ikliminin başlamasıyla Sultangazi birbirinden farklı organizasyon ve etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Sultangazi Belediyesi tarafından 

Atatürk Bulvarı üzerine kurulan  iftar çadırı, Ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte yaşamak isteyenleri ağırlıyor. Çadırda, hayırsever vatandaşların 

katkılarıyla düzenlenen  iftar sofrasında toplumun her kesimden insanlar birlikte oruç açmanın hazzını yaşıyor. 1000 metrekarelik yarı kapalı alana kurulan iftar 

çadırında günde 2 bin 500 kişi ağırlanıyor.   

Öte yandan tüm ilçeyi kapsayacak şekilde sokak iftarları düzenleniyor. Bu sofralarda mahalle sakinleri bir arada Ramazan sofralarının bereketini paylaşıyor. 

Mahalle sakinleri bu sofralarda birbirini daha yakından tanıma ve komşuluk ilişkilerini geliştirme imkanı buluyor.  Ramazan ayında da Sultangazi Belediyesi 

ihtiyaç sahiplerinin yanında yer aldı.. 8 bin aileye gıda yardımları artarak sürdürüyor. 

Sultangazi Belediyesi, on bir ayın sultanı 
Ramazan’a bu yılda iddialı girdi. Atatürk 
Bulvarı üzerindeki alanda kurulan “İftar 

Çadırı”nda Ramazan ayı boyunca hayırsever 
vatandaşların da katkılarıyla her gün 

2.500 kişiye iftar yemeği veriyor. İftar 
sonrasında ise çadırda kültür-sanat etkileri 

sahneleniyor. Her mahallede düzenlenen 
sokak iftarlarında ise Ramazan ayının 

bereketi paylaşılıyor. Ayrıca 7 ayrı  noktaya 
kurulan“Çorba Çeşmesi” ile de her gün 4 bin 
500 kişiye sıcak çorba, ekmek ve su temini 

sağlanıyor. İhtiyaç sahibi 8 bin aileye yapılan 
gıda yardımları da Ramazan ayı boyunca 

artarak devam ediyor. 
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RAMAZAN

v

BAŞKANDAN
Saygıdeğer Sultangazililer! 
Toplumsal birlikteliği sağlayan 

değerlerin anımsandığı, 

güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun 

olarak yaşandığı Ramazan 

ayını karşılamanın mutluluğu 

içindeyiz. On bir ayın sultanı 

kutlu Ramazan ruhlarımızı 

yıkamak, ufkumuzu aydınlığa 

çıkarmak üzere teşrif etti. 

Paylaşma ve hoşgörünün en 

güzel örneklerinin sergilendiği bu 

günlerin bütün insanlık alemine 

barış, kardeşlik ve huzur 

getirmesini diliyorum. İnsanları 

birbirine yaklaştıran, aynı 

duygularda buluşturan Ramazan 

ayında, yardıma muhtaç 

insanlarımızı unutmayalım. 

Bu günlerde en güzel ibadet, 

ihtiyaç sahibi insanlar için iyilikte 

yapılacak yarıştır. 

Sultangazi Belediyesi olarak 

Ramazan ayı boyunca 

hayırsever vatandaşlarımızla 

birlikte düzenlediğimiz sokak ve 

çadır iftarlarında ilçemizin tüm 

kesimlerini ağırlıyoruz. Ve bu 

sofralar birlik ve beraberliğimizin, 

kardeşlik duygularımızın 

güçlendiği yerler oldu. 

Öte yandan Sultangazi Merkez 

Camii önünde yer alan Arastada 

ev hanımlarının el işi göz nuru 

eserleri sergilenirken ayrıca bu 

alanda kitap fuarı da yer alıyor. 

Atatürk Bulvarı'nda kurduğumuz 

çadır, iftar sofralarının yanı 

sıra kültürel etkinliklere de ev 

sahipliği yapıyor. Bu çadırdan 

yükselen ilahi ve ezgiler manevi 

iklimi bizlere doyasıya yaşatıyor. 

Değerli Sultangazili 

Hemşehrilerim;                     

Mübarek Ramazan ayında 

bütün dualarımız kardeşliğe 

ve birliğe adansın. Ramazan 

ayının barış ve  kardeşliğin 

hüküm sürdüğü bir yaşama 

vesile olmasını diliyorum. Bu 

duygu ve düşüncelerle, tüm 

İslam aleminin ve halkımızın 

Ramazan-ı Şerifi'nin hayırlara 

vesile olmasını dilerim.

Cahit ALTUNAY | Belediye Başkanı

Çorba ve Limonata Çeşmeleri 
2010 yılından itibaren hizmet veren 

çorba çeşmeleri Sultangazi’nin 

vazgeçilmez sembolü haline geldi ve 

kısa sürede ülke geneline yayıldı. Bu 

yıl da ilçenin 8 ayrı noktasında hizmet 

veren çorba çeşmelerinden her gün 

4 bin 500 kişiye sıcak çorba, ekmek 

ve su temini sağlanıyor. İftar vaktine 

kadar çorba çeşmesi olarak hizmet 

veren çeşmeler teravih namazı 

sonrasında ise limonata çeşmesi 

olarak düzenleniyor. Camilerde 

teravih namazı sonrası periyodik 

olarak limonata dağıtımı yapılıyor.

Ramazan Kültür Etkinlikleri
Geleneksel Ramazan etkinlikleri Atatürk Bulvarı üzerindeki alanda kurulan 

çadırda düzenleniyor. Burada organize edilen programlarda Kur’an-ı Kerim 

tilaveti, ilahiler, sohbet ve geleneksel Ramazan eğlencelerinden örnekler 

sunuluyor. Ayrıca etkinlik alanında kurulan otağ çadırı çay sohbetlerine imkan 

sağlarken; geleneksel Anadolu evleri görünümünü andıran stantlarda da yer 

alıyor. 

Diğer Çalışmalar 
Ramazan ayı nedeniyle Zabıta 

ekipleri, denetimlerini yoğunlaştırdı. 

Zabıta ekipleri, İlçe Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü ekipleriyle 

birlikte gıda satışı ve üretimi yapan 

imalathanelerde denetimlerini 

sürdürüyor. Öte yandan ilçedeki 

tüm camilerde, periyodik olarak 

temizlik çalışması yapıldı. Sultangazi 

Müftülüğü işbirliği ile yapılan 

çalışmalar kapsamında, İlçedeki 62 

caminin periyodik temizliğini yapan 

ve halılarını yıkayan Temizlik İşleri 

Müdürlüğü ekipleri bütün camilerdeki 

avizeleri de temizledi ve bakımdan 

geçirdi. 

Ramazan Arastası 
Arasta geleneğimizi 

canlandırmak amacıyla 

Sultançiftliği Merkez Cami 

önüne yapılan

“Ramazan Arastası” bu yıl da 

hizmet veriyor.  Arasta’da el 

sanatı ürünleri ile 8 yayınevinin 

kitaplarının yer aldığı kitap fuarı 

açıldı ve yazarların imza günleri 

düzenleniyor. 



Ramazan Akşamları 
ve Sultangazi
Ramazan Akşamları 
ve Sultangazi

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilçe genelinde hareketlilik de başladı. Sultangazililer iftar çadırları ve 
mahallelerde kurulan sokak iftarlarına koşarken teravih sonrasında ise kültür çadırlarında düzenlenen 
etkinliklere katılıyor.  Peki Sultangazi'de başka gidelecek ve ailece güzel vakit geçirilecek nereler var? 
Sultangazi Bülteni ekibi olarak uzun yaz gecelerinde günün yorgunluğunu üzerinizden atabilecek ve 
ailece hoşca vakit geçirebileceğiniz yerleri sizler için derledik.

Belki kuşların sesini duymak 
istiyorsundur,
belki de Alibey Deresi'nin durgun 
suları ile durulmak...
Ya da şehrin gürültüsünden 
kaçmak.
Belki doğayı özlemişsindir…

Sultangazi Kent Ormanları’nda  
yemyeşil doğanın ferahlığında 
iftarınızı açmaya ne dersiniz? 
Ailenizle, sevdiklerinizle veya 
dostlarınızla bu muhteşem doğa 
manzarası eşliğinde iftarın tadını 
çıkarın. Şehrin kargaşasını 
arkanızda bırakın ve gelin 
Sultangazi Kent Ormanları’nda  
uzun Ramazan akşamlarının 
tadını çıkarın…

Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı

Mimar Sinan Kent Ormanı

Cebeci Şehir Parkı/Uğur Mumcu Mahallesi



Ramazan Akşamları 
ve Sultangazi
Ramazan Akşamları 
ve Sultangazi

Sultangazi Belediyesi, başta İstanbul olmak 
üzere Türkiye’nin tarihi ve kültürel mekan-
larına geziler düzenlemeyi Ramazan ayın-
da da sürdürüyor.  Ramazan ayı boyunca 
her gün saat 12.00’de Sultangazi’den ha-
reket eden araçlar, ziyaretçilere Edirne’nin 
tarihi ve kültürel mekanlarını gezdiriyor. 
Sultangazililer, başta Mimar Sinan’ın us-
talık eseri olan Selimiye Cami olmak üzere 
Üç şerefeli Cami, Sağlık Müzesi, Eski Cami 
ve Şükrü Paşa Kışlası’nı yakından görme 
imkanı buluyor. Gezi programı kapsamında 
ayrıca Edirne’de iftar yemeği de yer alıyor.  
Araçlar teravih sonrasında  Sultangazi’ye 
geri dönüyor. Geziye katılmak isteyenler 
belediyenin www.sultangazi.bel.tr  internet 
adresinden online olarak ya da 212 459 37 
99 no’lu telefonlardan müracaatlarını yapa-
biliyor.  

Edirne’ye Kültür Gezileri 

Bütün bir haftayı yorularak geçirdiniz. İş hayatının yorgunluğu, günlük hayatın koşuşturmacası derken kendinizi 
tamamen unuttunuz. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak ve yeşille baş başa olmak  isteyenlere Sultangazi’de bulunan 
tematik parklar ve yeşil alanlar fırsatlar sunuyor. Bu mekanlarda çaylarınızı yudumlarken çocuklarınız da oyun 
gruplarında doyasıya eğlenme imkanı bulacak. 

Malkoçoğlu Parkı/Malkoçoğlu Mahallesi

Masal Kahramanları Parkı/Cumhuriyet Mahallesi

Çamlık Parkı/Cumhuriyet Mahallesi

Gazi Şehir Parkı/Yunus Emre Mahallesi
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Sultangazi Bülteni

Sultangazi Belediyesi, İsmetpaşa 
Mahallesi’nde Erzurumlu Üsteğmen Fatma 

Seher Erden Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi.  
Açılış töreninde konuşma yapan Sultangazi 

Belediye Başkanı Cahit Altunay, Kurtuluş 
Savaşı kahramanı olan Fatma Seher Erden’in 

ismini, parka vermekten onur duyduklarını 
söyledi. Yeşile değer verdiklerini kaydeden 

Başkan Altunay, yeni yapılan park alanlarıyla 
birlikte Sultangazi’de park sayısının 200’e 

ulaştığını söyledi. 

Üsteğmen Fatma 
Seher Erden Parkı 
Hizmete Açıldı

M
illi mücadele yıllarının kadın 

kahramanlarımızdan olan ve 

halk arasında “Kara Fatma” 

olarak anılan “Erzurumlu Üsteğmen 

Fatma Seher Erden”  ismini taşıyan 

park düzenlenen törenle hizmete 

açıldı.

İsmetpaşa Mahallesi 130. Sokak’ta 

yapılan parkın açılış törenine AK 

Parti Kadın Kolları Genel Başkanı 

Güldal Akşit, AK Parti İstanbul 

Milletvekili İbrahim Yiğit, Sultangazi 

Belediye Başkanı Cahit Altunay, 

AK Parti İlçe Başkanı Murat Atım, 

il genel meclis üyeleri, belediye 

meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum 

kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda 

vatandaş katıldı.  Açılışta konuşma 

yapan Sultangazi Belediye Başkanı 

Cahit Altunay, ilçede park sayısının 

200’e ulaştığını  ve Kurtuluş Savaşı 

mücadelelerini vermiş

 Erzurumlu Fatma Seher Erden’in 

adını İsmetpaşa Mahallesi’nde 

yeni yaptıkları parkta yaşatmaktan 

mutluluk duyduklarını söyledi.

Milli kahramanlarımızın isimlerinin 

yaşatılması gerekliğine vurgu 

yapan Başkan Altunay, “Kurtuluş 

Savaşı döneminde Mustafa Kemal 

Atatürk’ün de izniyle Rum, Ermeni 

ve Yunan çeteleriyle kahramanca 

savaşan Erzurumlu Fatma Seher 

Erden ismini parkımızda yaşatmanın 

onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. O 

dönemde mücadele eden Fatma 

Seher Erden’leri, Nene Hatun'ları, 

Şerife Hanım'ları ve ulusumuzun 

bütünlüğünün sağlanmasındaki bütün 

kahramanlarımızı minnetle anıyoruz” 

dedi. 

İstanbul Milletvekili İbrahim Yiğit ise 

yaptığı konuşmada Sultangazi’nin 

çehresinin her geçen gün değiştiğini 

söyledi. “5 sene önce buralarda 

hiçbir şey yoktu” diyen Yiğit, “Kültürel 

alanlardan altyapıya, belediye 

binasından nikah salonlarına, park 

ve Sultangazi Kent Ormanları’na 

varıncaya kadar yapılan birçok 

hizmetle Sultangazi çağdaş bir kent 

görünümüne bürünüyor.  Başarılı 

çalışmalarından dolayı Belediye 

Başkanı ve ekibini kutluyorum”  dedi.

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı 

Güldal Akşit de yaptığı konuşmasında, 

Anneler Günü arifesinde Erzurumlu 

Fatma Seher Erden’in adının parkta 

yaşatılmasının çok anlamlı olduğunu 

söyledi.  Akşit, “Parklar şehirlerin 

akciğerleridir. Nefes alınacak 

mekanlardır. İstanbul’da bu yerlere 

çok ihtiyaç var. Başkan ve ekibine 

gerçekleştirdiği tüm yatırımlardan 

dolayı teşekkür ediyorum” dedi. 

konuşmaların ardından parkın açılış 

kurdelesini protokol üyeleri hep birlikte 

kestikten sonra, parkı gezdiler. 



Ça
ğr

ı M
er

ke
zi

: 4
44

 2
3 

32

7

YENİ PARK AÇILIŞLARI

Sultangazi’de

Sultangazi Belediyesi, tarih sayfalarımızda yer almış önemli 
şahsiyetlerin isimlerini ilçede yaşatmak için sürdürdüğü 
çalışmalara bir yenisini daha ekledi.  Ahilik teşkilatını kurarak 
sosyal ve iktisadi hayatta önemli bir yer edinen “Ahi Evran” 
ismini, Esentepe Mahallesi’nde açtığı parkta yaşatıyor. Açılış 
töreninde konuşan Başkan Altunay, “Ahilik adının dürüstlüğün 
ve güzel ahlakın simgesi olarak yerleşmesini sağlayan 
Ahi Evran’ın adını parkımızda yaşatmaktan onur ve gurur 
duyuyoruz” dedi.

"Ahi Evran" İsmi Yaşatılıyor 
S

ultangazi Belediyesi, tarihte 

iz bırakan isimleri ilçede 

yaşatmaya devam ediyor.  

Esentepe Mahallesi’nde inşa 

edilen parka; kurmuş olduğu Ahilik 

teşkilatı ile sosyal, iktisadi ve siyasi 

hayatımızı etkileyen, Anadolu’nun yurt 

edinilmesinde ve Osmanlı Devleti’nin 

kuruluşunda büyük rol oynayan, ilim ve 

fikir adamı “Ahi Evran” ismi verildi.

Mehteran yürüyüşü ve marşlarıyla 

başlayan törende konuşma yapan 

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 

Altunay,  tarihte iz bırakan önemli 

şahsiyetlerin isimlerini ilçede yaşatmak 

için çalışmalarını sürdürdüklerini 

söyledi. 

Başkan Altunay, “Bundan kısa bir 

süre önce İsmetpaşa Mahallemizde 

hizmete açtığımız parka milli mücadele 

yıllarının kadın kahramanlarından olan 

ve halk arasında “Kara Fatma” olarak 

anılan “Erzurumlu Üsteğmen Fatma 

Seher Erden”   ismini verdik. Bugün 

ise Esentepe Mahallesi’nde hayata 

geçirdiğimiz parka Ahilik teşkilatını 

kurarak sosyal ve iktisadi hayatta 

önemli bir yer edinen “Ahi Evran” ismi 

vermekten onur ve gurur duyuyoruz” 

dedi. 

Ahi Evran’ın Ahilik teşkilatının 

kurucusu olarak esnaflara liderlik 

ettiğini belirten Başkan Altunay, 

“Ahilik adının dürüstlüğün ve güzel 

ahlakın simgesi olarak yerleşmesini 

sağlayan Ahi Evran’ın adını parkımızda 

yaşatmanın sevincini yaşıyoruz. Önemli 

değerlerimizin isimlerini yaşatarak 

gelecek kuşaklara aktarılmasını 

sağlıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Şelale, ahşap köprü, çocuk oyun 

grupları, fitness alanı, pergolalar ve daha 

pek çok fonksiyonu içinde barındıran 

Ahi Evran Parkı’nın kurdelesini kesen 

protokol üyeleri, parkı vatandaşlarla 

birlikte gezerek kutlama pastası kesti.

Mahalle sakinleri ve esnafla da bir araya 

gelen Başkan Altunay, ilçeye yönelik 

görüş, öneri ve sorunları dinledi.
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Sultangazi Bülteni

Vali Mutlu Gençleri Ağırladı

Sultangazi Gençlik Meclisi
Türkiye’nin En iyi Gençlik Meclisi

Sultangazi Gençlik Meclisi, Ulusal Gençlik Parlamentosu 9. Genel Kurulu’nda 
“Türkiye’nin En İyi Gençlik Meclisi” seçildi. Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay, Gençlik Meclisi başkan ve üyelerini tebrik ederek, “Başarılı 
çalışmalarınızla sadece Sultangazi’ye değil, tüm Türkiye’ye örnek olarak bizleri 
gururlandırdınız” dedi.

Sultangazi Gençlik Meclisi, 

“Türkiye’nin En İyi 

Gençlik Meclisi” seçilerek 

Sultangazi’yi gururlandırdı. Ankara 

Dedeman Otel’de gerçekleştirilen 

Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun 9. 

Genel Kurulu’na katılan Sultangazi 

Gençlik Meclisi, 2012-2013 

dönemi “Türkiye’nin En İyi Gençlik 

Meclisi” ödülünü aldı.  81 ilden 250 

delegenin katıldığı genel kurulda 

Sultangazi Gençlik Meclisi Başkanı 

Mustafa Yiğit, plaketi Ulusal Gençlik 

Parlamentosu Genel Koordinatörü 

Ayhan Soyfidan’ın elinden aldı.  

Başarılı çalışmalarıyla ödüle layık 

görülen Sultangazi Gençlik Meclisi 

daha sonra Milletvekilleri Bülent 

Turan, Hüseyin Bürge, Hüseyin 

Ulusal Gençlik Parlamentosu 

9. Genel Kurulu’nda 

“Türkiye’nin En İyi Gençlik 

Meclisi” seçilen Sultangazi Gençlik 

Meclisi’ni,  İstanbul Valisi Hüseyin 

Avni Mutlu da makamında ağırladı.

Sultangazi Gençlik Meclisi Başkanı 

Mustafa Yiğit ve meclis yöneticilerini 

başarılı çalışmalarından dolayı 

kutlayan Vali Mutlu, “Türkiye’nin 

En İyi Gençlik Meclisi seçilerek 

Türkiye’ye model oldunuz. Başarılı 

Ulusal Gençlik Parlamentosunun 9. 

Genel Kurulu’nda “Türkiye’nin En 

İyi Gençlik Meclisi” ödülünü alan 

Sultangazi Gençlik Meclisi birçok 

projeyi hayata geçirdi.

• Gönüllü Genç Dershane projesiyle 

ihtiyaç sahibi 400 öğrenciye 

ücretsiz olarak üniversiteye hazırlık 

kursları verdi.

• Üniversite öğrencilerine yönelik 

insan hakları, sağlık, eğitim, spor ve 

sanat alanlarında akademisyenlerin 

katılımıyla “Bilinçli Nesil 

Seminerleri” düzenledi.

• Dünyadaki zulümlere sessiz 

kalmamak adına Arakan, Filistin 

Tanrıverdi ve Alev Dedegil’in 

konuğu oldu. Mecliste bulunan 

siyasi partileri de ziyaret eden 

gençlik meclisi yöneticileri, hayata 

geçirdiği projelerle takdir topladı.

Ankara dönüşü ayağının tozuyla 

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 

Altunay’ın konuğu olan Sultangazi 

Gençlik Meclisi yöneticileri, 

ilçedeki çalışmalarını tüm hızıyla 

sürdüreceklerini söyledi. Gençlik 

Meclisini kutlayan Başkan Altunay, 

“Sultangazi gençliği için yaptığınız 

çalışmalarla büyük başarı elde 

ettiniz. Bizleri gururlandırdınız.  

Genç neslin üreteceği projelere 

her zaman ihtiyacımız olacak. 

Belediye olarak tüm çalışmalarınıza 

desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.

çalışmalarınızı yakından takip 

ediyorum. Genç neslin daha bilinçli 

olmasını sağlayan çalışmalarınızı 

tebrik ediyorum” dedi.

Sultangazi Gençlik Meclisi Başkanı 

Yiğit de Vali Mutlu’ya teşekkür 

ederek, “Çalışmalarımızda 

gençlerin yönetimde söz sahibi 

olmasını sağlamayı hedefliyoruz. 

Gençlerin de kendi düşüncelerini 

ifade edebileceği mecraların 

çoğalmasını istiyoruz” diye konuştu.

ve Suriye’deki Müslüman 

kardeşlerimiz için yardım 

kampanyaları düzenledi.

• Ulusal Gençlik Parlamentosunun 

ulusal ve uluslararası projelerine 

katkı sunan Sultangazi Gençlik 

Meclisi, bu kapsamda “Paramı 

Yönetebiliyorum”, “Yerel Gündem 

21", “Bilenler Bilmeyenlere 

Bilgisayar Öğretiyor”, ve “Geç 

Değil, Genç” projelerini yürüttü.

• Kentlilik bilincini oluşturmak 

ve yönetimde söz sahibi olmak 

amacıyla ilçe genelindeki liselerde; 

okul temsilciliği ve komisyonları 

ile mahalle meclislerini aktif hale 

getirdi.

SULTANGAZİ GENÇLİK MECLİSİ PROJELERİ
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Akil İnsanlar
Sultangazi'ye Konuk Oldu

Akil İnsanlar Heyeti Marmara Bölgesi 
Grubu’nun “Çözüm Süreci” konulu 
toplantısı 50. Yıl Kültür Merkezi’nde 
yapıldı. Akil İnsanlar Heyetinden Levent 
Korkut ve Mustafa Armağan’ın katıldığı 
toplantıda, Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay da hazır bulundu. Başkan 
Altunay burada yaptığı konuşmada, 
“Akil İnsanlar Heyeti ciddi bir yükü 
omuzlarına aldılar. Nefret etmeyi 
değil; sevmeyi, ayrıştırmayı değil 
bütünleştirmeyi kendilerine yol haritası 
yaptılar” diye konuştu. 

Akil İnsanlar Heyeti Marmara 

Bölgesi Grubu üyeleri, 

“Çözüm Süreci” konulu 

toplantı düzenledi. İnsan ve 

Medeniyetler Hareketi Mevlana 

Vakfı’nın 50. Yıl Kültür Merkezi’nde 

düzenlediği toplantıya Akil İnsanlar 

Heyeti’nden Levent Korkut 

ve Mustafa Armağan katıldı. 

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 

Altunay’ın da hazır bulunduğu 

Sahibi
Sultangazi Belediye Başkanlığı Adına

Cahit Altunay

Genel Yayın Yönetmeni
Fevzi Dülger

Yazı İşleri Müdürü
Melek Türkmen

Yayın Kurulu
Muhammed Pamuk

Yavuz Padem
Ebru Koç

Ayşe Tanış

İdare Adresi
Sultangazi Belediyesi

Uğur Mumcu Mah. Hoca Ahmet Yesevi Bulv.  2347 Sk. No: 18 
Sultangazi - İstanbul Tel: 0212 459 34 34

Yayına Hazırlık-Baskı: Forart Basımevi Davutpaşa Emintaş Sanayi Sitesi 
Zemin Kat No:180 İstanbul Tel: 0212 501 82 20

Görsel Yönetmen
Umut Kurtay
Fotoğraflar
Onur Kendir
Barış Asan
Ahmet Ular

GENÇLİK MECLİSİ - DEMOKRATİK AÇILIM

toplantıda çözüm sürecine ilişkin 

değerlendirmeler yapıldı. 

Toplantıda konuşma yapan 

Başkan Altunay, “Acılı günleri 

geride bırakmak ümidiyle barış 

sürecini yaşıyoruz. Akil İnsanlar 

Heyeti bu süreçte ciddi bir yük 

omuzlarına aldılar. Nefret etmeyi 

değil; sevmeyi, ayrıştırmayı değil 

bütünleştirmeyi kendilerine yol 

haritası yaptılar. Barış sürecine 

katkı sunmak gayesiyle il il, cadde 

cadde, sokak sokak gezen bu 

heyeti yürekten tebrik ediyorum” 

dedi.  Sultangazi’de 81 ilden 

insanların bir arada yaşadığına 

dikkat çeken Başkan Altunay, 

“Sultangazi’de; Diyarbakır’dan 

Hakkari’ye,  Edirne’den Mersin’e 

ve Trabzon’dan Adana’ya kadar 

birçok ilimizden insanlarımız var. Bu 

sürece katkı sunmak için Sultangazi 

Kent Ormanları’nda açtığımız 

İzci Kampı’nda ülkemizin birçok 

yerinden çocuklarımızı ağırlamayı 

düşünüyoruz. 

Edirne’den Hakkari’ye çocuklarımızı 

bu kampta bir araya getirerek 

barış sürecine destek olacağız” 

ifadelerini kullandı.

İslam dininin  insanlığı kardeşliğe 

davet ettiğini hatırlatan Başkan 

Altunay, “Birbirimize şüpheyle 

endişeyle bakmamak gerekiyor. 

Dinimizin de söylediği gibi kardeş 

olalım; hep birlikte barış için 

mücadele edelim” şeklinde konuştu.  
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Sultangazi Bülteni

Y
az mevsiminin gelmesiyle 

birlikte Sultangazi Kent 

Ormanları da İstanbul’un 

dört bir yanından gelen misafirlerini 

ağırlıyor.  Alibey Barajı’nın mavisi 

ormanların yeşiliyle dans ederken; 

bir yanda çocuk cıvıltıları diğer 

yanda yanan mangallarıyla piknik 

yapan ailelerin yaşadıkları duyguları 

paylaşıyoruz. Çevre ilçelerdeki 

okulların düzenlediği piknik 

organizasyonuna katılan ailelerin 

sevinçleri gözlerinden okunuyor. 

Gaziosmanpaşa’daki Gazipaşa 

İlkokulu’nun düzenlediği pikniğe 

katılan Oya Karakaya da bunlardan 

sadece bir tanesi. Öğretmenlerinin 

ön ayak olduğu etkinlikten hayli mutlu 

gözüküyor:

“Çocuklarımız oyun alanlarının keyfini 
çıkarırken; biz de doğa güzellikleri 
içinde dinlenmenin keyfine varıyoruz.”

Okullarıyla birlikte ikinci kez pikniğe 

katıldığını söyleyen Kevser Çalışkan 

da çocuklarıyla baraj manzarası 

karşısında çektikleri fotoğrafları 

anlata anlata bitiremiyor: 

“Bir yanda Alibey Barajı, bir yanda 
ormanların yeşilliği çok güzel bir 
anı bıraktı bizde”.  Mimar Sinan 
Kent Ormanı’na ilk kez geldiklerini 
belirterek ekliyor; “Geçen sene de Hacı 
Bektaş-i Veli Kent Ormanı'ndaydık. 
Çocuklarımızla atlara binmenin keyfini 
yaşadık. Fotoğraf çektirmeyi de ihmal 
etmedik tabi…” 
50 metre uzunluğundaki kaydırağı 

işaret ederek “Çocuklarımız 

burada eğlencenin tadına vardı. 

Kaydıraklardan kaydı; seyir kulelerine 

çıktı; amfi tiyatroda oyunlar oynadı. 

Biz de onlarla oyunlar oynamaktan 

Tak Sepeti Koluna Haydi Kent Ormanına
İstanbullular, Sultangazi Kent Ormanlarını Keşfetmenin Mutluluğunu Yaşıyor

Sultangazi Bülten Ekibi olarak piknik için 
İstanbul’un dört bir yanından Sultangazi 

Kent Ormanları'na gelen piknikçilerin 
konuğu olduk.  Kimi “Doğa güzellikleri içinde 

dinlenmenin keyfine varıyoruz” derken, 
kimileri ise İstanbul’un orta yerinde yeşille 

mavinin harmanlandığı bir yeri keşfetmenin 
mutluluğunu yaşıyordu. 

kendimizi alamadık”. 

Güngören Ufuk Koleji’nden 

geldiklerini söyleyen Azer 

Mustafayev’le karşılaşıyoruz gezinti 

yaparken. Öğretmen arkadaşlarının 

önerisiyle geldiklerini belirterek 

ekliyor: 

“Geçen hafta başka bir sınıfla buraya 
gelmiştik. Bina yığınlarının arasında, 
İstanbul’un göbeğinde, harika bir yeri 
keşfetmekten oldukça mutluyuz”. 
Öğrencilerini gönül rahatlığıyla 

oyun alanlarında bırakabildiklerine 

dikkatleri çeken Mustafayev,  

sevincini belli eden bir ifadeyle 

“Başka yerlere gittiğimizde 

çocuklarımızın başında olmak 

zorunda kalıyorduk. Burada her 

yerde güvenlik görevlileri var. 
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RÖPORTAJ-HAYATIN İÇİNDEN

Sultangazi Kent Ormanları'nda  
yer alan amfi tiyatrolar  ve seyir  
kuleleri kültür etkinliklerinin yanı sıra 
Alibey Havzası'nın manzarasını 
seyretmek isteyenlere de ev sahipliği 
yapıyor. 

Sultangazi Kent Ormanları'nda piknik için 
gelen Emine Koçyiğit, “Önceden bu ormanın 
içinde bu kadar rahat olamazdık. Ormanda 
oluşturulan güvenlikle gerçekten istediğimiz 
kadar kalabiliyor ve ailemizle huzurlu bir 
ortamın keyfini çıkarıyoruz” diye konuştu. 

Onlar voleybol, basketbol ve futbol 

sahalarında, oyun alanlarında 

oynarken gözümüz arkada kalmıyor” 

diyor. 

Keyifli ziyaretlerimizi sürdürürken 

çiğ köftelerini yapan Bağcılar’daki 

Gaspıralı İsmail İlkokulu'nun 

velileriyle karşılaşıyoruz. 

“Bir yanda börekler çörekler bir 
yanda çiğ köftemizle çocuklarımıza 
farklı bir gün yaşatmak istedik” diye 

konuşan sınıf öğretmeni Aslıhan 

Özen, Sultangazi Kent Ormanları'nı 

İstanbul’a kazandırılmış güzel 

bir hizmet olduğunu söylemeden 

duramıyor. 

Kent Ormanları'nın temizliğinden 

övgüyle bahseden Aslıhan öğretmen, 

çevrede haşerelerin olmamasından 

da hayli mutlu gözüküyor:

“Tuvaletleriyle ve çeşmeleriyle burada 
temizlik cidden iyi düşünülmüş. Piknik 
yapan insanlar olarak bizler de temizliği 
gerektiği gibi yapmalıyız. ‘Nasıl 
bırakırsak, öyle buluruz’ anlayışıyla 

her zaman çevremizi temiz tutmalıyız. 
Ayrıca böceklerin olmaması da burayı 
tercih etmemizde büyük bir etken oldu.” 
Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı’na 

geçtiğimizdeyse Gazi Mahallesi’nde 

oturduklarını söyleyen Emine- Özgür 

Koçyiğit çiftiyle karşılaşıyoruz. 

İki çocuklarını da alıp İstanbul’un 

karmaşasından kaçtıklarını söyleyen 

Koçyiğit çifti, Sultangazi’de yaşanan 

değişimin de tanığı olduklarını ifade 

ediyorlar:

“Önceden bu ormanın içinde bu kadar 
rahat olamazdık. Ormanda oluşturulan 
güvenlikle gerçekten istediğimiz kadar 
kalabiliyor ve ailemizle huzurlu bir 
ortamın keyfini çıkarıyoruz.” 
Kuş cıvıltıları çocuk cıvıltılarına 

karışırken Sultangazi Kent 

Ormanları'na misafir olanların sesi 

hep bir ağızdan kulaklarımızda 

yankılanıyor:

“Her zaman piknik yapmak için burayı 
tercih ederiz. Çünkü burada para değil; 
hizmet konuşuyor.” 
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Sultangazi Bülteni

Belediye Hizmet Tesisleri Açılış İçin Gün Sayıyor...
BELEDİYE HİZMET BİNASI
DÜĞÜN-NİKAH SALONLARI
VE KAPALI OTOPARK

Belediye Hizmet Kompleksi'nin kaba inşaatı bitirilerek ince işçilik ve 
çevre düzenleme çalışmalarına başlandı. Hizmet tesisi ilçenin ileriye 
dönük fiziki yapı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde  yükseliyor. 
Belediye Hizmet Kompleksi’nde diğer fonksiyon alanlarının dışında 
1.000 kişilik düğün salonu ile alış-veriş merkezi de yer alacak. Tesis 
yakın bir zamanda hizmete girecek.

Belediye Hizmet Binası
17.432 m2

Nikah Salonu Binası
8.016 m2

Zemin Altı Otoparkları
50.414 m2

Toplam İnşaat Alanı
74.865 m2

Belediye Hizmet Kompleksi’nde yer alan üniteler:

Belediye Hizmet Kompleksi

yakında hizmete giriyor

S
ultangazi Belediyesi, 

Pazar kültürüne yeni 

bir vizyon katıyor. 

Hayata geçirilen  “7 Yıldızlı,  

Çok Fonksiyonlu Pazar 

Alanları” olarak projelendirilen 

ve  yapımına başlanan 

tesisler bir çok fonksiyon 

alanını bünyesinde taşıyor. 

Proje ilk olarak Sultançiftliği 

Mahallesi’nde başlatıldı. Bu 

tesis yakın bir tarihte hizmete 

açılacak. 

Öte yandan, 50. Yıl ve 

İsmetpaşa Mahalleleri'nde 

7 Yıldızlı Çok Fonksiyonlu Pazar 

Alanları'nın temelleri atıldı. Bu 

iki mahallede tesislerin inşaat 

çalışmaları hızla devam ediyor.

Pazar kültürüne yeni bir ivme 

kazandıracak komplekste 

bulunan tesisler ise şöyle:

• Mahalle Pazar Yeri 

• İsmek Kursları 

• Aile Sağlığı Merkezi

• Kurban Kesim Yeri

• Afet Merkezi 

• Otopark 

• Park ve Sosyal Donatı Alanları 

PAZAR VE HİZMET TESİS BİNALARI YAKINDA 
HİZMETE AÇILIYOR

SULTANÇİFTLİĞİ MAHALLESİ 

50. YIL MAHALLESİ İSMETPAŞA  MAHALLESİ
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Sultangazi Bülteni HALKIMIZLA BERABER

Edirne, Diyarbakır ve 

Sultangazi’den öğrenciler  

“Batıdan Doğuya İzci 

Kardeşliği” sloganıyla Mimar 

Sinan Kent Ormanı İzci Kampında 

ağırlandı.  Sultangazi Belediyesi’nin 

konuğu olan izciler, bir haftanın 

sonunda izci kamp ateşi etrafında 

bir araya gelerek öğrendiklerini 

sergiledi. Sultangazi Belediye 

Başkanı Cahit Altunay, belediye 

başkan yardımcıları, meclis üyeleri, 

izci eğitmenleri ile izci velilerinin de 

katıldığı veda programında,  barış, 

kardeşlik ve dostluk mesajları 

veren öğrenciler arkadaşlarına 

veda etmenin hüznü içerisinde 

Batıdan Doğuya İzci Kardeşliği

Sultangazi Belediyesi  “Batıdan Doğuya İzci 
Kardeşliği” sloganıyla Edirne, Diyarbakır ve 

Sultangazi’den 150 öğrenciyi Mimar Sinan Kent 
Ormanı İzci Kampı’nda ağırladı. İzci faaliyetlerinin 
yanı sıra İstanbul’un tarihi mekanlarına ziyaretler 

yapan ve Boğaz Turu'na katılan öğrenciler, yeni 
dostluklar kurmanın da mutluluğunu yaşadı.  

Aralarında ilk defa İstanbul’u ve denizi görenlerin de 
bulunduğu öğrenciler, bir hafta süren eğitimlerinin 

sonunda, İzci kampı veda ateşi etrafında barış ve 
kardeşlik mesajları içeren gösterilerinin ardından 

memleketlerine uğurlandı. 

memleketlerine uğurlandı. 

Programda konuşan Sultangazi 

Belediye Başkanı Cahit Altunay, 

bir hafta boyunca İstanbul’un tarihi 

ve kültürel mekanlarına geziler de 

düzenleyerek öğrencilerin farklı bir 

deneyim yaşamasını sağladıklarını 

söyledi.  İzciliğin fiziksel ve zihinsel 

gelişime katkı sağladığını kaydeden 

Başkan Altunay, “Doğayla içiçe 

geçirdiğiniz izcilik deneyimiyle 

kendinizi geliştirme ve İstanbul’u 

gezerek tanıma fırsatı buldunuz. 

Aranızda ilk defa deniz görmenin 

mutluluğunu yaşayanlar da vardı. 

Bu imkanı yaşatmaktan, sizleri 

ağırlamaktan büyük bir mutluluk 

duydum” dedi. Diyarbakır, Edirne 

ve Sultangazi’den 150 öğrencinin 

katıldığı İzcilik Kampı’nda, bir hafta 

eğitim alan izcilere ayrıca Panorama 

1453, Fatih Cami ile Süleymaniye 

Cami gezdirildi. Boğaz turuna da 

katılan izciler İstanbul’u tanımanın 

sevincini yaşadı. Kamp Ateşi 

etrafında şarkılar söyleyerek eğlenen 

izciler, tiyatro gösterileriyle de 

izleyenleri büyüledi. Gece sonunda 

hep bir ağızdan yaptıkları izci 

yemini ile kampa veda eden izciler, 

arkadaşlarından ayrılacak olmanın 

burukluğu ve heyecan dolu bir hafta 

geçirmenin mutluluğu içerisinde 

memleketlerine döndüler.  



Ça
ğr

ı M
er

ke
zi

: 4
44

 2
3 

32

15

ÇEVRE - SOSYAL PROJELER

Diyarbakır, Edirne ve Sultangazili 

öğrenciler, ailelerinden uzakta bir 

haftalık izcilik eğitimi almak için 

Sultangazi Belediyesi İzci Kampı’nda 

buluştular.  Hepsinin  yüzünde farklı 

bir deneyim yaşayacak olmanın 

heyecanı vardı. 

Edirne’den kampa katılan Şeyda Nur 

Akça, doğudan gelen ve Sultangazili 

arkadaşlarıyla tanışma heyecanı 

içinde; “Diyarbakır’ı, arkadaşlarımızın 

anlattıklarıyla öğrenmeye çalıştık. 

Onlar anlatıyordu biz dinliyorduk. 

Oralarda da güzel yerler varmış. Ben 

de Edirne’yi anlattım arkadaşlarıma. 

Kamptan sonra da görüşmeye karar 

verdik arkadaşlarımızla” .  

 İzcilerden Kardeşlik Tablosu  

Diyarbakır’dan kampa katıldı Eda 

Demir. Mimar Sinan Kent Ormanı’na 

ilk geldiklerinde nasıl bir coşku 

yaşadığını paylaşıyor bizimle; “Alibey 

Barajı’nın manzarasına hayran 

kaldık. Gece burada kalacaksınız 

dediklerinde daha da sevindik. 

Ormanın içinde güzel günler 

geçireceğimize emindik artık” . 

Sultangazi’den kampa katılan Bekir 

Sami Aslım ise evsahibi gibi adeta. 

Diğer arkadaşlarına Sultangazi’de 

yaptıklarını anlatıyor. “Sultangazi 

Kent Ormanlarında ailelerimizle 

piknik yapabiliyoruz. Voleybol, 

basketbol ve futbol sahalarında 

arkadaşlarımızla oyunlar oynuyoruz. 

At binmek isteyenler için çiftliğimiz 

bile var. Faytonlarla tüm ormanı da 

gezebiliyoruz. Amfi sinema ve tiyatro 

alanlarımızda etkinlikler yapıyoruz”. 

Diyarbakır’dan İstanbul’a ilk gelişi 

olduğunu söylüyor izcilerden 

Yusuf Katırsüren. “Denizi ilk defa 

görüyorum. Hocalarımız bize denizin 

derelerin çok çok büyüğü olduğunu 

söylerlerdi; biz nasıl olduğunu 

televizyonlardan izlerdik. Gerçekten 

çok güzelmiş deniz. Boğaz 

manzaralarına da hayran kaldık. Her 

şey gerçekten çok güzel.”  

Batıdan Doğuya İzci Kardeşliği 

sloganıyla başlatılan İzci Kampı’nda 

Sultangazili Yusuf Yetkin’in sözleri 

ise  sevgi ve hoşgörünün oluşturduğu 

tabloyu özetliyor; “Farklı bölgelerden 

arkadaşlar edindik. Adeta kardeş 

gibi olduk. Bu arkadaşlıklar 

burada kalmayacak, ailelerimizi de 

birbirleriyle tanıştıracağız. Burada 

yaşadıklarımızı memleketlerinde 

anlatacaklar. Herkesin dostluk ve 

kardeşlik içinde bir yaşam sürmesini 

istiyorum. 
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50. Yıl Kültür Merkezi ile 75. Yıl 
ve Cumhuriyet bilgi evlerinde 
düzenlenen meslek edindirme 
kurslarında binlerce kişi meslek 
sahibi oldu. Sultangazi Belediyesi 
ile İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü 
işbirliğinde düzenlenen meslek 
edindirme kurslarında ev 
mefruşatından giyime, ahşap 
boyamadan yabancı dile kadar 
bir çok alanda eğitim veriliyor. 

Altın Bilezik 
Sultangazi Belediyesi ile Halk Eğitim 

Müdürlüğü işbirliğinde açılan 

“Meslek Edindirme Kursları”nı 

başarıyla  bitiren  Sultangazili kadınlar 

düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. 

Törende kursiyerlerin el emeği göz nuru 

eserlerinden oluşan serginin de açılışı 

yapıldı.

50. Yıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen 

açılış törenine Sultangazi Belediye 

Başkanı Cahit Altunay, İlçe Milli Eğitim 

Müdürü Yaşar Demir, İlçe Halk Eğitim 

Müdürü Mustafa Mamur, Sultangazi Okul 

Aile Birlikleri Başkanı Gıyaseddin Aydın  

ile eğitimciler ve kursiyerler katıldı. 

Tören,  mehteran takımı gösterisi ile 

başladı. Daha sonra sahne alan ‘Halk 

Eğitim Müdürlüğü Müzik Grubu” sevilen 

şarkıları seslendirdi. Kültür Merkezini 

dolduran davetliler zaman zaman 

şarkılara eşlik etti. Programda konuşma 

yapan Sultangazi Belediye Başkanı 

Cahit Altunay, hanımların el hünerlerini 

sergilediklerini belirterek, “El emeği 

göz nuru eserlerin yeri bambaşka. 

Kumaşlara duygularınızı, umutlarını ve 

hayallerinizi ilmik ilmiş işlemişsiniz. Bu 

sergide yer alan eserleri değerli kılan 

sizlerin duyguları” diye konuştu. 

Belediye çalışmaları hakkında da bilgi 

veren Başkan Altunay,  Sultançiftliği 

Mahallesinde yapımı bitme aşamasına 

gelen ve  50. Yıl ile İsmetpaşa 

mahallelerinde yapımı devam 7 yıldızlı 

Pazar Alanları içerisinde meslek 

edindirme kurslarının yer alacağını 

söyledi. Başkan Altunay, “Bu tesislerin 

hizmete girmesiyle halkımız en 

yakınındaki merkezde kursa katılma 

imkanı bulabilecek. Adeta halkımızın 

ayağına kadar götürdüğümüz 

kurslarımız hayat boyu öğrenmeye 

önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.  

İlçe Halk Eğitimi Müdürü Mustafa Mamur 

da konuşmasında dört yıl içinde başarılı 

bir çalışma ortaya koyduklarını söyledi. 

Mamur,  2012-2013 eğitim öğretim yılı 

içerisinde 315 kurs açarak 7 bin 277  

kursiyerin eğitim  aldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri 

kursiyerlere sertifikalarını takdim etti. 

Daha sonra serginin açılış kurdelesini 

kesen Başkan Altunay ve davetliler,  

burada sergilenen çalışmalar hakkında 

bilgi aldı. 

Sahibi Oldular
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Yöresel Yemeklerle

Sultangazi Belediyesi, Mimar Sinan Kent Ormanı’nda 
düzenlediği etkinlikte  belediyede görev yapan kadın 
çalışanların ve kent gönüllülerinin “Anneler Günü”nü kutladı.  
Kadınca Yaşam Merkezi’nin hazırladığı yöresel yemeklerin 
ikram edildiği programda Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay, “Kültürlerimizi hep beraber yaşatmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz” dedi. 

Anneler Günü Kutlaması
S

ultangazi Belediyesi, 

belediyede görev yapan kadın 

çalışanların “Anneler Günü”nü 

kutladı. Mimar Sinan Kent 

Ormanı’nda düzenlenen programa 

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 

Altunay ve eşi İlknur Altunay, Ak Parti 

İlçe Başkanı Murat Atım’ın eşi Ayşe 

Atım, Kadınlar Meclis Başkanı Nurcan 

Öztürkmen, başkan yardımcıları ve 

eşleri, meclis üyeleri, belediyede 

görev yapan kadın çalışanlar ile kent 

gönüllüleri katıldı. 

Programda konuşma yapan Kadınca 

Yaşam Merkezi Onursal Başkanı 

İlknur Altunay, anne yüreğinin 

başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını 

söyledi. Program için kadınların 

özel olarak yemekler hazırladıklarını 

belirten İlknur Altunay, “Kadınlarımızın 

hazırladığı yedi bölgenin yöresel 

yemeklerini bir arada tatmanın 

keyfini yaşıyoruz. Kendi ellerimizle 

hazırladığımız birbirinden güzel yöresel 

yemeklerle kültürlerin kaynaşmasını 

sağlıyoruz. Barış sürecinde de 

gördüğümüz gibi anne yüreği her şeyi 

başarabiliyor” dedi. 

Programda konuşma yapan Sultangazi 

Belediye Başkanı Cahit Altunay 

da, ülkemizdeki yemek kültürünün 

oldukça geniş olduğunu belirterek 

kültürleri yaşatmanın önemine değindi. 

Mimar Sinan Kent Ormanı’nın temiz 

havasında bir arada olmaktan mutluluk 

duyduklarını kaydeden Başkan Altunay, 

“Bu güzel havada kendi emeğinizle 

hazırladığınız yöresel yemeklerle 

kültürümüzü yaşatmanın mutluluğunu 

yaşıyoruz. Zaman zaman işlerin 

yoğun temposundan uzaklaşmak 

için ormanın temiz havasından 

faydalanmanızı öneriyorum” dedi. 

Sultangazi’nin geleceği için hep birlikte 

çalıştıklarını ifade eden Başkan Altunay, 

“Sultangazi’de yapılan her çalışmada 

sizlerin de alın teriniz var. Yaşanan her 

değişim ve gelişim sizlerin eseridir. 

Hep birlikte ilçemizin daha iyi yarınlara 

kavuşması için çalışacağız” ifadelerini 

kullandı. 

Programda İkra Anaokulu öğrencisi 

Feyzanur Akyıldız’ın okuduğu “Sol Yanım 

Acıyor Anne” şiiri programa katılanlara 

duygusal anlar yaşattı. İkra Anaokulu 

öğrencileri daha sonra halk oyunları 

gösterisi ve şiir dinletisi sundu. 

Başkan Altunay ile eşi İlknur Altunay, 

Sultangazi Belediyesi'nde çalışan 

kadınlara çiçek takdim etti. 

İSTİHDAM - ETKİNLİKLER
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Sultangazi Bülteni

İstanbul Fethi Tiyatroya Taşındı
İ

stanbul’un fethinin 560. yıldönümü, 

Türkiye genelinde çeşitli 

etkinliklerle kutlandı. Fetih coşkusu 

Sultangazi’de tiyatro sahnesine 

taşındı. Sultangazi Belediyesi’nin 

50. Yıl Kültür Merkezi ve Cebeci 

Şehir Parkı’nda düzenlediği 

etkinlikle 4 Mevsim Tiyatro Grubu 

tarafından “Fatih” isimli tiyatro oyunu 

sahnelendi.  

Sultangazililerin büyük ilgi gösterdiği 

tiyatro oyununda bir çağı kapatıp yeni 

bir çağı açan Fatih Sultan Mehmed’in 

İstanbul’un fethinde  gemileri karadan 

yürüterek elde ettiği zafer anlatıldı.

Hüseyin Kurtça tarafından kaleme 

alınan tiyatro oyunu Seyit Demir’in 

yönetmenliğinde sahnelendi. 

Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği 
etkinlikte İstanbul’un fethinin 560. 
Yıldönümünde, Fatih Sultan Mehmed’in 
kazandığı zaferi anlatan “Fatih” tiyatrosu 
sahnelendi. 50. Yıl Kültür Merkezi ve Cebeci 
Şehir Parkı’nda düzenlenen tiyatro oyununa 
Sultangazililer büyük ilgi gösterdi.

Elden Ele Gönül Köprüsü
Sultangazi Belediyesi, Elden Ele 
Yardım Merkezi’ne destek verenleri 
ağırladı. Hayırseverlerle bir araya 
gelen Sultangazi Belediye Başkanı 
Cahit Altunay,  yardımlaşma 
geleneğinin yaşatılmasında Elden 
Ele Yardım Merkezi’nin güzel bir 
örnek oluşturduğunu belirtti.
Başkan Altunay, -Bizler komşusu 
aç iken tok yatan bizden değildir- 
sözüne inanarak hareket eden 
bir millet olarak bu geleneği 
sürdürmeyi kendimize görev bildik. 
Hayırseverlerimizin merkezimize 
yaptıkları yardımların ihtiyaç 
sahiplerine ulaşmasında köprü 
vazifesi görerek binlerce kişiye 
ulaştık” dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, alan el 
ile veren el arasında köprü vazifesi gören Elden Ele 
Yardım Merkezi hayırseverleriyle bir araya geldi. 
Yardımlaşma geleneğinin sürdürülmesinde önemli 
bir yere sahip olan Elden Ele Yardım Merkezi’ne 
destek veren hayırseverlere teşekkür eden Başkan  
Altunay, “Yardımlarınız binlerce aileyi sevindirdi; 
onlara umut oldu” dedi.  

2010 yılından bu yana 4 bin 136 
ihtiyaç sahibine ulaştıklarının 
bilgisini veren Başkan Altunay, “Gün 
geçtikçe siz hayırseverlerimizin 
destekleriyle daha fazla ihtiyaç 
sahibinin yüzünü güldürüyoruz. 
İhtiyaç sahiplerini bir ekip tarafından 
yapılan detaylı araştırma neticesinde 
tespit ettik. Onlara verdiğimiz Elden 
Ele Kart ile bir mağazadan alışveriş 
yapar gibi ihtiyaçlarını alma kolaylığı 
sağladık” ifadelerini kullandı.

Program sonunda Başkan Altunay,  
Elden Ele Yardım Merkezi’ne 
verdikleri destekten dolayı 
hayırseverlere plaket takdiminde 
bulunarak teşekkür etti. 
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Sigarayı Bırak, Dikili Bir Ağacın Olsun

Kan Bağışı Kampanyası

Sultangazi Belediyesi, Türkiye 

Yeşilay Cemiyeti ve Ağaç 

A.Ş. işbirliğiyle çevre ve 

insan sağlığına dikkat çekmek ve 

bağımlıları sigarayı bırakmaya teşvik 

etmek amacıyla “Sigarayı Bırak, Dikili 

Bir Ağacın Olsun” projesini başlattı.

Mimar Sinan Kent Ormanı’nda 

düzenlenen programa AK Parti 

İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu, 

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 

Altunay, AK Parti İlçe Başkanı Murat 

Atım, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. 

M. İhsan Karaman, belediye meclis 

üyeleri ile öğrenciler katıldı.  

Programın açılış konuşmasını yapan 

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 

Altunay, düzenlenen kampanyanın 

zararlı alışkanlıklardan uzak durmak 

ve doğanın korunmasını sağlamak 

adına önemli bir adım olduğunu ifade 

Sultangazi Belediyesi, Kızılay ve sivil 

toplum kuruluşlarının destekleriyle  

kan bağışı kampanyası düzenledi. 

Şehit Sadık Çelik Parkı’nda düzen-

lenen kampanyanın tanıtım progra-

mına Sultangazi Belediye Başkanı 

Cahit Altunay, Ak Parti İlçe Başkanı 

Murat Atım, Kızılay Genel Başkan 

Yardımcısı Hasan Karahan, Kızılay 

Şube Başkanı Hasan Tahsin Usta, 

İlçe Müftüsü Ertuğrul Koyuncu, sivil 

toplum kuruluşları temsilcileri ile çok 

sayıda vatandaş katıldı. 

Programda konuşma yapan Kızılay 

Genel Başkan Yardımcısı Hasan 

Karahan, Türkiye genelinde yaptıkları 

yardım ve kan bağışı kampanyalarıy-

la ihtiyaç sahibi insanlara ulaştıklarını 

söyledi. Sultangazi Belediyesi ile 

birçok kampanyayı yürüttüklerini be-

lirten Karahan, “Sultangazi Belediyesi 

ile yürüttüğümüz diğer kampanyalar 

ile de birçok ihtiyaç sahibi insana 

ulaştık. Kan bağışı kampanyası ile de 

Sultangazi’de rekora koşacağımıza 

inanıyorum” dedi. 

Sultangazi Belediyesi, Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti ve Ağaç A. Ş. işbirliğinde 
“Sigarayı Bırak, Dikili Bir Ağacın Olsun” 
projesini başlattı.  Sultangazi Mimar 
Sinan Kent Ormanı’nda düzenlenen 
ağaç dikim programında, sigaradan 
alkol tüketimi ve teknoloji bağımlılığına 
kadar tüm bağımlılıklar için toplumun 
bilinçlendirilmesini sağlamaya yönelik 
protokol imzalandı. Programda konuşan 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
“Sigara sağlığa zararlıyken, ağaçlar 
bir nefestir. Kampanya ile duyarlılığı 
arttırmayı umuyoruz” dedi.

Sultangazi Belediyesi’nin Kızılay ortaklığında düzenlediği kan bağışı kampanyası vatandaşlardan ilgi gördü. 
Şehit Sadık Çelik Parkı’nda düzenlenen kampanyada konuşan Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Hasan 
Karahan, Türkiye genelinde yaptıkları yardım ve kan bağışı kampanyalarıyla ihtiyaç sahibi 
insanlara ulaştıklarını söyledi. 

etti. Başkan Altunay, “Unutmayalım 

ki sigara sağlığa zararlıyken, ağaçlar 

insanlar için bir nefestir. Kampanya 

ile duyarlılığı arttırmayı umuyoruz” 

ifadelerini kullandı.

“Kent Ormanları'mızda sadece 

çam ağaçlarımız olmasın, kokulu 

ve yapraklı bitkilere de yer verelim 

istedik” diyen Başkan Altunay, 

“Sigarayı bıraktırmayı hedefleyen 

kampanya ile Kent Ormanları'mıza 

ıhlamur ve erguvan ağaçlarının da 

kokusunu ve güzelliklerini katacağız. 

Boğaz'da yaşanan renk güzelliklerini 

burada da yaşama imkânı bulacağız.” 

dedi.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. İhsan 

Karaman da yaptığı konuşmasında 

cemiyet olarak tüm zararlı 

alışkanlıklara karşı mücadele içinde 

olduklarını hatırlatarak, “İnsanları 

her türlü kötü bağımlılıklardan 

korumaya odaklanmış bir cemiyet 

olarak kampanyayı yürütmekten 

memnunuz” dedi.

Sigaranın pasif içicilere olan 

etkisini de düşünerek kampanyayı 

başlattıklarına dikkatleri çeken 

Karaman, “70 tanesi kanser yapıcı 

olmak üzere 4 binden fazla kimyasal 

maddenin bulunduğu tütün mamulleri 

gençlerin geleceğine kastetmektedir. 

Sigarayı içenlerin yanında pasif 

içici olarak hepimiz etkilenmekteyiz. 

Sigara bağımlılıklarını azaltmak ve 

çevreye temiz hava kazandırmak 

amacıyla başlattığımız kampanya 

ile pasif içiciliğin zararlarından 

korunurken çevreyi de 

yeşillendirmenin ve bol oksijen 

sahaları kazandırmanın hedefine 

ulaşıyoruz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Aziz Babuşcu 

konuşmasında kampanyayı 

düzenleyen kurumlara teşekkür 

etti. Babuşcu, “Sigarayı bırakmayı 

teşvik olarak ekilecek fidanlar 

bağımlı insanlarımız için güzel bir 

mesaj olacaktır. Sultangazi Kent 

Ormanları’nı rehabilite ederek 

İstanbulluların hizmetine açan 

Sultangazi Belediyesi başta olmak 

üzere tüm destek veren kurumları 

kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmaların ardından 

Sultangazi Belediye Başkanı Altunay 

ile Yeşilay Genel Başkanı Karaman, 

sigaradan alkol tüketimi ve teknoloji 

bağımlılığına kadar tüm bağımlılıklar 

için toplumun bilinçlendirilmesini 

sağlamaya yönelik protokol imzaladı.

ETKİNLİKLER - ÇEVRE
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Sultangazi Bülteni

Sultangazi Belediyesi, 
istihdama destek olmak 
amacıyla iş arayanlarla 
işverenleri buluşturan 
Sultangazi Kariyer Merkezi 
projesini hayata geçirdi. 
İşverenlerin istihdam taleplerini 
belediyenin web sitesinde 
duyurarak iş arayanların kariyer 
hedeflerini ulaşmasına destek 
oluyor. 
Proje kapsamında ülke 
genelinde faaliyet gösteren 
firmaların sahipleri ve insan 
kaynakları sorumluları 
tarafından personel 
ihtiyaçlarının sisteme girişi 
sağlanıyor.  Firmaların 
personel ihtiyaçlarının daha 
kısa zamanda karşılamalarını 
sağlayan proje ile ilçenin 
ekonomik kalkınmasına da 
katkı sağlanıyor.

Sultangazi Belediyesi, sosyal 
sorumluluk projeleri arasında yer 
alan “Bilinçli Anne Sağlıklı Nesil” 
eğitim programına katılan anne 
adaylarını bir araya getirdi. Avrasya 
Düğün Salonu’nda düzenlenen 
programa Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, eğitim alan 
anne adayları ile aileleri katıldı.

Programda konuşma yapan 
Sultangazi Belediye Başkanı 
Altunay, sağlıklı bir hamilelik 
dönemi ve sağlıklı nesiller 
yetiştirmek açısından eğitimlerin 
önemine değindi. Eğitimlerle 1000 
anne adayına ulaştıklarını belirten 
Başkan Altunay, “Eğitimlerde ilk ve 

Sultangazi Belediyesi, iş arayanlarla 
işverenleri buluşturan Sultangazi Kariyer 

Merkezi (SULKAM) projesi ile istihdama 
destek oluyor. İlçede faaliyet gösteren 

firmaların istihdam taleplerini belediyenin 
sitesinde duyurarak iş arayanların kariyer 

hedeflerine ulaşmasını sağlıyor. 

Sultangazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği 
“Bilinçli Anne Sağlıklı Nesil” eğitim 

programına katılan anne adayları, buluşma 
yemeğinde bir araya geldi. Programa katılan 

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, 
proje kapsamında anne adaylarına gebelik 

döneminden bebeğin her türlü bakımına 
kadar konusunda uzman kişiler tarafından 

eğitimler verildiğini söyledi. 

Bilinçli Annelerle Sağlıklı Nesiller 

Sultangazi 
Kariyer Merkezi

en önemli hedef beklenen bebeğin 
sağlıklı bir şekilde doğmasıydı. 
Bunun için sağlıklı ve huzurlu bir 
hamileliğin ardından doğal ve kolay 
bir doğum amaçlandı.

Paylaşılan bilgiler ve gebe 
tarafından alınan sorumluluklar 
anne-bebek ilişkilerini de olumlu 
yönde etkiledi.  Bu olumlu süreç, 
doğumu beklenen bebeğin hayat 
kalitesini de artırdı” diye konuştu.

Başkan Altunay,  Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı 
faaliyet gösteren Kadınca Yaşam 
Merkezi'nin çabalarıyla anne 
adaylarına doktorlar, psikologlar, 
fizyoterapistler tarafından doğum 
öncesi ve sonrası eğitim desteği 

verdiklerini ifade ederek şunları 
söyledi: “İki yıldır sürdürülen proje 
ile hamilelik psikolojisi, doğum ve 
doğum sonrası egzersiz eğitimi, 
lohusalık dönemi, emzirme 
ve bebeğin her türlü bakımı 
konularında eğitimler verdik. 
Anne adaylarımıza verdiğimiz 
eğitimlerimiz, doğumdan sağlıklı 
bir gelecek sürdürülmesine 
varıncaya kadar bilinçli bir toplum 
oluşturmakta önemli bir görevi 
yerine getiriyor”.

Projeye destek veren Medicalpark, 
Bahat ve Gazi Hastanelerinin 
yöneticilerine teşekkür eden Başkan 
Altunay,  anne adaylarına  da yeni 
doğan çantası hediye etti. 
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Geleneksel Sultangazi Yağlı Güreşleri

Sultangazi  Belediyesi, 

ata sporumuz olan yağlı 

güreşleri yaşatmak amacıyla 

3. Geleneksel Yağlı Güreşleri’ni 

düzenledi.  Sultangazi Hacı Bektaş-i 

Veli Kent Ormanı’nda düzenlenen 

yağlı güreşlerinde Kırkpınar’ın 

tanınmış isimleri de kispet giyerek 

kıyasıya mücadele etti.

Organizasyona AK Parti İstanbul 

Milletvekili ve Anayasa Komisyonu 

Başkanı Burhan Kuzu, Sultangazi 

Belediye Başkanı Cahit Altunay, 

Türkiye Güreş Federasyonu Genel 

Sekreteri Yusuf Açıkalın, Türkiye 

Sultangazili öğrencilerin 
karne heyecanına Sultangazi 
Belediyesi düzenlediği 

şenlikle ortak oldu.
Hamza Yerlikaya Spor 
Kompleksinde düzenlenen 
Sultangazi Karne Şenliği’ne İstanbul 
Milletvekili Ahmet Haldun Ertürk, 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay, İl Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı Zekine Dayıoğlu, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir ile  
öğrenciler ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.

kurumları olduğuna dikkat çeken 
Başkan Altunay, eğitimcilerin 
çabalarının bu anlamda büyük 
önem taşıdığını ifade etti.
Eğitim hizmetlerinin büyük bir 
gayret, yoğun ve yorucu bir emek 
gerektirdiğine işaret eden Başkan 
Altunay, bu noktada öğretmenlere 
büyük sorumluluklar düştüğünü 
kaydetti.

İstanbul Milletvekili Ahmet Haldun 
Ertürk ise yaptığı selamlama 
konuşmasında tüm öğrencilere 

Sultangazi Belediyesi, Ata Sporumuz Yağlı 
Güreşleri ilçede yaşatmaya devam ediyor. 

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Sultangazi 
Belediyesi Geleneksel Yağlı Güreşleri”nde 
13 boyda 225 güreşçi kol bağladı. Kıyasıya 

geçen mücadelede başpehlivan Mehmet 
Yeşil Yeşil oldu.

Sultangazi Belediyesi düzenlediği 
“Karne Şenliği” ile öğrencilerin  karne 
sevincine ortak oldu. Hamza Yerlikaya 
Spor Kompleksi’nde gerçekleşen şenlikte 
Türkçe Olimpiyatları’na katılmak üzere 
ülkemizde konuk olan yabancı öğrenciler 
çeşitli gösteriler yaptı. 75. Yıl İlkokulu  Folklor 
Grubu da Anadolu’nun çeşitli yörelerinden 
halk oyunlarından örnekler sundu. Gecenin 
finalinde sahne alan Soner Sarıkabadayı ise 
sevilen eserlerini seslendirdi.

Güreş Federasyonu Merkez Hakem 

Komitesi Başkan Yardımcısı Davut 

Arslan, siyasi parti temsilcileri, sivil 

kuruluşları ile çok sayıda vatandaş 

katıldı.

Burada bir konuşma yapan 

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 

Altunay, Türk spor geleneğinde 

zengin bir yere sahip olan yağlı 

güreşlerin, insanlık tarihi kadar eski 

bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Başkan Altunay, “İlkbahar aylarında 

doğanın canlanışını kutlamak 

amacıyla yapılan kutlamalarda, 

evlenme törenlerinde, zafer 

şölenlerinde hep güreş karşılaşmaları 

yapılırdı. Bütün dünyada bilinen ‘Türk 

gibi kuvvetli’ sözü de bizlerin tarih 

boyunca yaptıklarımızın ve dünyaca 

meşhur pehlivanlarımızın eseridir” 

dedi.

Başkan Altunay, diğer bir ata sporu 

olan atlı cirit oyunlarının geleneksel 

hale getirildiğini ve Eylül ayında 

düzenlemeyi amaçladıklarını ifade 

etti.

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı 

güreşlerde başpehlivanlık için final 

müsabakasında Mehmet Yeşil 

Yeşil ve Gökhan Arıcı karşı karşıya 

geldi. Zorlu ve çekişmeli geçen 

müsabakada altın madalyaya ulaşan 

isim Mehmet Yeşil Yeşil oldu.

Sultangazi Belediyesi Yağlı 

Güreşlerinin Ağalığı'na ise yeniden 

Zeki Özünlü seçildi.

Geleneksel Karne Şenliği

Karne Şenliği, 75. Yıl İlkokulu 
Folklor Grubu’nun gösterisi 
ile başladı. Karne Şenliği’nde  
Sultangazililer'in yurt dışından 
gelen konukları da vardı. Türkçe 
Olimpiyatları’na katılmak üzere 
ülkemizde misafir olan çeşitli 
ülkelere ait öğrenciler sahne alarak 
Türkçe şarkı ve şiir dinletisi sundu.
Karne Şenliği'nde konuşan 
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit 
Altunay, eğitimin önemine vurgu 
yaptı. Geleceğimizi şekillendiren 
kurumların en önemlisinin eğitim 

bundan sonraki eğitim hayatlarında 
başarılar diledi.  
Başkan Altunay daha sonra 
ilçe genelinde dereceye giren 
öğrencilere çeşitli hediyeler 
sundu. Ayrıca  başarılı öğrenciler 
Sultangazi Belediyesi tarafından 
düzenlenecek organizasyonla 
yurtiçi ve yurtdışı gezileriyle 
ödüllendirilecek.
Gecenin finalinde ise sevilen 
sanatçı Soner Sarıkabadayı sahne 
aldı. Yaklaşık 2 saat sahnede 
kalan sanatçı sevilen şarkılarını 
Sultangazililerle birlikte seslendirdi. 
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Sultangazi Bülteni

Çiçeklerle Halk Buluşmaları
Sultangazi Belediyesi, ilkbaharın 

gelişini çiçek dağıtımlarıyla 

kutladı. Sultangazi Belediye 

Başkanı Cahit Altunay mahallelere 

çiçeklerle konuk oldu. 

Başkan Altunay, Sultangazililerin 

evlerini çiçeklerle renklendirdiklerini 

belirterek “Baharın gelişini halkımıza 

çiçekler dağıtarak kutluyoruz. Bir 

yandan çiçeklerle mahallelere konuk 

oluyor, diğer yandan halkımızla 

bir araya gelmenin mutluluğunu 

yaşıyoruz. Onların sorunlarına 

kulak veriyor, temenni ve önerilerini 

dinliyoruz. Bu buluşmalar belediye 

hizmetlerimizde de bizlere yol haritası 

oluyor” ifadelerini kullandı. 

Sultangazi Belediyesi, ilkbaharın 
gelişini çiçek dağıtımlarıyla 
kutladı. İsmetpaşa Mahallesi’nde 
başlayan çiçek dağıtımları 
diğer mahallelerde devam etti. 
Sultangazililere çiçekler dağıtarak 
baharın gelişini kutladıklarını 
belirten Sultangazi Belediye 
Başkanı Cahit Altunay, çiçeklerle 
mahallelere konuk olmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 
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"İlçemi Geziyorum" 
Projesi Sürüyor

Körfez Arap Gençlerinden Doğaya Katkı

Sultangazi Belediyesi, ilçeye 

kazandırılan projeleri ve hizmetleri 

ilçe halkının bilgisine sunmak 

amacıyla “İlçemi Geziyorum, Hizmeti 

Görüyorum” sloganıyla başlattığı gezi 

turları devam ediyor. 

Program kapsamında, otobüslerle alınan 

ilçe sakinlerine, ilçeye kazandırılan ve 

yapımı devam eden projeler gezdiriliyor.

Tematik parklar, kamu hizmet binaları, 

Sultangazi Kent Ormanları, 7 Yıldızlı 

Pazar Alanları, okul binaları, kültür 

merkezleri ve bilgi evlerinin yer aldığı 

gezi programında projeler hakkında 

bilgiler veriliyor.

Gezi sonrasında ise Sultangazililer, 

Mimar Sinan Kent Ormanı’nda 

düzenlenen yemekte ağırlanıyor. 

Buradaki yemeğe başta Sultangazi 

Belediye Başkanı Cahit Altunay olmak 

üzere belediye yetkilileri katılarak yapılan 

çalışmalar hakkında bilgi veriyor. Semt 

sakinleri ise görüş, öneri ve şikâyetlerini 

iletiyor.

Gezi turlarına katılmak isteyen 

Sultangazililer, (0212) 459 37 99 

numaralı telefonlardan yada belediye 

web sitesi üzerinden online olarak 

müracaatlarını yapabiliyor.  

Sultangazi Belediyesi, ilçeye kazandırdığı projeleri tanıtmak ve ilçe halkının görüşlerini 
almak amacıyla başlattığı “İlçemi Geziyorum, Hizmeti Görüyorum” projesini sürdürüyor. 
Proje kapsamında ilçe sakinleri yapımı devam eden hizmet kompleksleri, altyapı, çevre 
düzenlemeleri ve tematik parkları yakından inceleme imkânı buluyor. Gezi sonrasında ise 
Sultangazililer, Mimar Sinan Kent Ormanı’nda ağırlanıyor.

Sultangazi Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın konuğu olarak Türkiye’ye gelen Körfez Arap Ülkeleri Gençlik Konseyi üyelerine ev sahipliği yaptı.  Kuveyt, Katar, Bahreyn, 
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ile Umman’dan gelen 80 genç, Sultangazi Kent Ormanları’nı gezerek ağaç dikti. Kent Ormanları’na hayran kalan gençler; Türkiye’de 
dikili bir ağaçlarının olmasından büyük bir mutluluk duyduklarını, ağaçlarının büyüdüğünü görmek için Türkiye’ye tekrar geleceklerini belirttiler.  

Sultangazi Belediyesi, Gençlik 

ve Spor Bakanlığı’nın konuğu 

olarak Türkiye’de bulunan 

Körfez Arap Ülkeleri Gençlik Konseyi 

üyelerini ağırladı. Kuveyt, Katar, 

Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik 

Arap Emirlikleri ile Umman’dan 

gelen 80 genç, Sultangazi Gençlik 

Meclisi üyeleri ile birlikte Mimar 

Sinan Kent Ormanı’nda ağaç 

dikti. Gençlik ve Spor Bakanlığı 

müşavirleri Metin Ayvazoğlu ile 

Ahmet Soğuktaş’ın da hazır 

bulunduğu programa Sultangazi 

Belediye Başkanı Cahit Altunay, 

Sultangazi Gençlik Meclisi Başkanı 

Mustafa Yiğit ile belediye meclis 

üyeleri katıldı.

Programda konuşma yapan 

Sultangazi Belediye Başkanı 

Cahit Altunay, Kent Ormanları’nın 

çok fonksiyonlu yapısıyla ilgi 

odağı olduğunu söyledi. Yoğun iş 

temposundan bunalan, stresten 

uzaklaşmak isteyenler için Kent 

Ormanları'nın şehrin ortasında bir 

doğa harikası olduğunu belirten 

Başkan Altunay, “At binicilik alanları, 

voleybol, basketbol, futbol sahaları, 

amfi tiyatrolar, seyir kuleleri ve 

mesire alanlarıyla çok yönlü bir 

yapıya sahip olan Kent Ormanları’nı 

doğal örtüsünü bozmadan 

halkımızın dinlenip eğlenebileceği, 

nefes alabileceği bir mekana 

dönüştürdük.” ifadelerini kullandı.

Gençlerle birlikte ağaç diken 

Başkan Altunay, doğanın el birliği 

ile korunacağını söyleyerek, “Çevre 

bilincinin oluşumunda hepimize 

önemli görevler düşüyor” dedi.

Gençlik Konseyi üyelerini 

Sultangazi’de ağırlamaktan büyük 

bir mutluluk duyduğunu belirten 

Başkan Altunay, “Ülkelerinizden 

gelerek Sultangazi’ye diktiğiniz 

ağaçlar  bizim emanetimizdir. 

Türkiye’ye tekrar geldiğinizde 

hatıranızın yaşatılmış olduğunu ve 

diktiğiniz ağaçların büyüdüğünü 

göreceğinize emin olabilirsiniz” 

şeklinde konuştu.

ÇEVRE - SOSYAL PROJELER



Etkinlik Alanı: Sultangazi Merkez Camii önü ve Atatürk Bulvarı Üzeri


