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Sultangazi Belediyesi’nin kültür hizmetidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Sultangazi’de Toplu Açılış Törenine Katıldı

SULTANGAZİ HÜKÜMET KONAĞI
SULTANGAZİ SAĞLIK MERKEZİ
HUZUREVİ VE YAŞLI BAKIM MERKEZİ
ENGELLİLER EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ
TURİZM MESLEK LİSESİ VE UYGULAMA OTELİ
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İ.H.L.
SABRİ ÜLKER ANADOLU İ.H.L.

MANEVİ İKLİMİ
DOYASIYA
YAŞAYACAĞIZ

Saygıdeğer Sultangazili hemşehrilerim!
Sayın Cumhurbaşkanımız’ın teşrifleriyle; yeni hizmet binalarını hizmete
açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmete açılan 7 tesisin toplam arsa
maliyet bedeli 209 milyon 400 bin, inşaat maliyetleri ise 72 milyon 900
bin Türk lirası. Sultangazimiz’e toplam 282 milyon 300 bin liralık yatırım
yapılarak bu hizmet binaları ve eğitim kurumlarının kurdelesini kestik.

A

çılış töreninde bizi yalnız bırakmayan siz değerli Sultangazili
hemşehrilerime bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.
Bu kalabalıkta geleceğimizin tek ve yegâne teminatı
gençlerimizi görmek ise yüreğimizi kabartıyor. Hiçbir
şey; gençlerimizin gözündeki ışığa ve umuda şahit olmak kadar
ruhumuza serinlik vermiyor.
Bu güzel ülkemizi yarınlara, büyük hedeflere sizler
taşıyacaksınız. Sultangazi Belediyesi olarak yaptığımız
tüm yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz bütün projelerde;
önceliğimiz sizler oldunuz. Sizin heyecanınız ve coşkunuz;
bizim rehberimiz oldu.
Değerli hemşehrilerim;
Bizlere manevi iklimi doyasıya yaşatacak olan bir Ramazan
ayına kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Sultangazi Belediyesi
olarak, Atatürk Bulvarı Etkinlik Alanı’nda kuracağımız Kültür
Çadırı’nda Ramazan’nın manevi atmosferine uygun gösteriler, ezgi,
şiir ve tasavvuf müziği dinletileri düzenleyeceğiz.
Sokak iftarlarında ise binlerce kişilik sofralar kurarak, Ramazan
ayının manevi iklimine hep birlikte ortak olacağız. Ramazan ayının
bereketini birlikte paylaşacağız.
Rahmet ve merhamet ayı olan Ramazan’ın İslam alemine barış,
huzur, kardeşlik ve bereket getirmesini diliyor, milletimizin ve bütün
inananların Ramazan ayını kutluyor , Ramazan coşkusunun birlik ve
beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum.

CAHİT ALTUNAY
> Belediye Başkanı
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SULTANGAZİ ULUSLARARASI
YETİM ŞENLİĞİ
Sultangazi Belediyesi 23
Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı
etkinlikleri kapsamında
“Sultangazi Uluslararası
Yetim Şenliği” düzenledi.
İstanbul’un tarihi ve
turistik yerlerini gezen
çocuklar, Boğaz turunda
Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay
ve AK Parti İstanbul İl
Başkanı Selim Temurci
ile beraber barış için
gökyüzüne beyaz
güvercinler uçurdular.
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CUMHURBAŞKANI
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
SULTANGAZİ’DE HİZMET BİNALARININ
AÇILIŞ KURDELESİNİ KESTİ

12
ŞEHİT POLİS BÜLENT
ÖZKAN PARKI
HİZMETE AÇILDI
Sultangazi Belediyesi, Malkoçoğlu Mahallesi’nde
inşa edilen “Şehit Polis Bülent Özkan Parkı”nı törenle
hizmete açtı. Parkın açılışında konuşan İl Emniyet
Müdürü Selami Altınok, Anadolu topraklarında çok
bedel ödendiğini belirterek şehitlerin ölümsüz olduğunu
söyledi. Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay
da Malkoçoğlu’na kazandırılan parktan gençlerden
kadınlara her kesimin faydalanacağını söyledi.

Sultangazi Belediyesi Adına
Cahit ALTUNAY
Genel Yayın Yönetmeni
Fevzi DÜLGER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi’de
yapımı tamamlanan hizmet binaları ve eğitim kurumlarını
hizmete açtı. Toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, 28 Şubat’ta inşaatı durdurulan imam hatip lisesinin
Türkiye’nin hikayesi olduğunu söyledi. Okulun adına Recep
Tayyip Erdoğan isminin konulduğunu öğrenen Erdoğan,
bundan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

SULTANGAZİ’DE
İFTAR VE GÖNÜL
SOFRALARI HAZIR
On bir ayın sultanı Ramazan
bereketiyle geldi. Sultangazi
Belediyesi tarafından
düzenlenen Ramazan
etkinliklerinin adresi bu
yıl da Atatürk Bulvarı.
Düzenlediğimiz sokak
iftarlarında binlerce kişi
birlikte oruç açtı.
SAYFA 26
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Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Melek TÜRKMEN
Yayın Kurulu
Muhammed PAMUK
Yavuz PADEM
Ebru KOÇ
Ayşe TANIŞ

PEHLİVANLAR
SULTANGAZİ ER
MEYDANINA ÇIKTI
Sultangazi Belediyesi, 5. Geleneksel
Yağlı Güreşleri Çamlık Parkı’nda
yapıldı. Aralarında Kırkpınar’ın ünlü
başpehlivanlarının da bulunduğu 296
güreşçi 13 boyda kol bağlayarak kıyasıya
mücadele etti. Başpehlivanlığa uzanan
isim ise İsmail Balaban oldu.

www.sultangazi.bel.tr

Görsel Yönetmen
Umut KURTAY

GENÇLİK ŞÖLENİ
ÇOŞKUSU

Sultangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusuna,
düzenlediği “Gençlik Şöleni” ile ortak oldu.
Gençlik yürüyüşü ile başlayan şölende
çeşitli spor etkinliklerinde dereceye giren
öğrencilere kupa ve madalyaları dağıtıldı.
Şölenin finalinde ise pop müzik sanatçısı
Edis sahne aldı.
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CEBECİ KÖYÜ’NDE
YILIN İLK TARIM ÜRÜNLERİ
İstanbul yaz aylarına, “merhaba” derken,
toprak ana senenin ilk ekinlerini veriyor.
İstanbul’un orta yerinde Cebeci Köyü yeşil
dokusuyla beliriyor. Sultangazi Belediyesi’nin
yaptığı çevre düzenleme çalışmalarıyla
bambaşka bir görünüm kazanan Cebeci
Köyü’nde organik tarımla ilgilenen Konuk
ailesi, ekinlerini bir bebeğe bakar gibi
yetiştiriyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada, ilçe halkına, Cumhurbaşkanlığı
seçimlerindeki yüzde 61,5’lik destekleri için teşekkür etti.

yüzde 61,5’lik destekleri için teşekkür etti.

SULTANGAZİ HÜKÜMET KONAĞI
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TURİZM MESLEK LİSESİ VE UYGULAMA OTELİ
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU İ.H.L.
SABRİ ÜLKER ANADOLU İ.H.L.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ilçeye bir imam hatip lisesi kazandırmak için çalışmalara başladıklarını anımsatan
Erdoğan, inşaat devam ederken 28 Şubat sürecinin yaşandığını belirtti. Türkiye’nin üzerine
karabulutlar çöktüğüne işaret eden Erdoğan,
şöyle konuştu:
“28 Şubat süreci denen o karanlık dönemde
okuduğum bir şiir sebebiyle mahkemelerde
yargılandım, malum ceza verdiler. Belediye
başkanlığım düşürüldü, hapishaneye girdim.
Temelini attığımız imam hatip lisesinin yapımı
durduruldu ve inşaat kaderine terk edildi.

Şimdi ise hizmete açılan bu okula ismimin
verilmesi beni memnun etmiştir. Şahsımı sizler
bu ülkede Başbakanlığa getirdiniz. Ardından
Cumhurbaşkanı yaptınız. 28 Şubat darbecileri ise tarih oldu. Bugün artık onları kimse
hatırlamıyor.”
BAYRAK SÜRPRİZİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına başladığı sırada töreni izlemeye gelen vatandaşlar
tarafından dev bir Türk bayrağı açıldı. Erdoğan
bunun üzerine, “Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa
vatandır. Bu sürpriz sebebiyle tüm gençlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

CUMHURBAŞKANI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

SULTANGAZİ’DE HİZMET BİNALARININ AÇILIŞ KURDELESİNİ KESTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Sultangazi’de yapımı
tamamlanan hizmet binaları ve eğitim
kurumlarını hizmete açtı. Toplu açılış
töreninde konuşan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, 28 Şubat’ta inşaatı
durdurulan imam hatip lisesinin
Türkiye’nin hikayesi olduğunu söyledi.
Okulun adına Recep Tayyip Erdoğan
isminin konulduğunu öğrenen
Erdoğan, bundan büyük memnuniyet
duyduğunu dile getirdi.
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S

ultangazi’de hayata geçirilen hizmet
binaları ve eğitim kurumlarına yenileri
eklendi. Başta Sultangazi Hükümet
Konağı olmak üzere yapımı biten hizmet binaları ve eğitim kurumları Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete
açıldı.
Sultangazi Hükümet Konağı önünde düzenlenen toplu açılış törenine Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın yanı sıra AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, İçişleri Bakanı
Sebahattin Öztürk, AK Parti Genel Başkan
Yardımcıları Ekrem Erdem ve Mehmet Muş,

İstanbul Milletvekilleri Burhan Kuzu, Sevim Savaşer,
Türkan Dağolu, İbrahim Yiğit, Şirin Ünal, Egemen Bağış,
Feyzullah Kıyıklık, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti
İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay, AK Parti İlçe Başkanı Suzan Dağlar Civan ile çok
sayıda vatandaş katıldı.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANADOLU
İMAM HATİP LİSESİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada, ilçe halkına, cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki

@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye

SULTANGAZİ
BÜLTENİ
İSTANBUL’DAN ALDIĞIMIZ İLHAMLA
TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞTIK
Erdoğan, 40 yıllık siyasi hayatının büyük
bir bölümünü İstanbul’da geçirdiğini ve
kent için çalıştığını vurgulayarak, şöyle
devam etti:
“Buradan aldığımız ilhamla Türkiye için
çalıştık. Türkiye’den aldığımız ilhamla
tüm dünyadaki mazlumlara, mağdurlara el uzatmak için çalıştık. 2013’te
Türkiye’nin dünyaya yaptığı yardım
neydi biliyor musunuz? Yardım eden
ülkeler arasında Türkiye 2014 itibarıyla
4,5 milyara çıktı. Biz geldiğimizde bu
45 milyondu. Nereden nereye. Göreve
geldik, Türkiye’nin IMF’ye borcu 23,5
milyar dolardı. Şimdi var mı? Yok. Merkez Bankası’nın kasasında 27,5 milyar
dolar vardı. Şimdi 122 milyar dolar var.”

İstanbul Valisi Vasip Şahin

MURSİ’YE İDAM KARARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır mahkemesinin Muhammed Mursi hakkında
verdiği idam kararıyla ilgili şunları
söyledi:
“Bugün bir olay daha oldu. Az önce onu
duydum. Mısır’da halkının yüzde 52
oyuyla Cumhurbaşkanı seçilen Mursi
ile ilgili maalesef idam kararı vermişler.
Kardeşlerim burada enteresan bir şey

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İstanbul’dan aldığımız ilhamla Türkiye için çalıştık. Türkiye’den aldığımız ilhamla
ise tüm dünyadaki mazlumlara, mağdurlara el uzattık.”

var. Mısır eski Mısır’a dönüyor. Eski Mısır’ın ne
olduğunu biliyorsunuz değil mi? Oraya dönüyor. Batı maalesef hala darbeci olan Sisi’ye
karşı tavrını ortaya koymuyor. Kendisi idamları
kaldırırken, Mısır’da bu idam kararlarına seyirci
kalıyor. Buna karşı bir uygulama yapmıyor.
Bir de bakıyorsunuz ki kendileri hep beraber
onlarla bir araya gelip yine müşterek dayanışma içerisinde pozlarını veriyorlar. Bütün bu
gidişe şekil verecek olan bu millet, Türkiye, Türk
milleti, burası verecek.”
“73 MİLYON LİRA HARCANDI”
İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul halkına
daha etkin, verimli, hızlı hizmet verilmesi için
çalıştıklarını anlattı. Açılışı yapılan eserlerin bu
bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini aktaran
Şahin “Bu eserlere 73 milyon lira harcama
yapıldı. Bu yapılan harcamaların her kuruşu
karşılığında en iyi hizmeti vermek başlıca
gayemiz olacaktır. Vatandaşların hayatını
kolaylaştırmak, medeniyet seviyesinin üstünde
eğitim vermek, 2023 vizyonuna ulaşmak için
çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Kadir Topbaş
ve ülke bırakmak için gecemizi gündüzümüze
katıyoruz. Bu yeni bir dirilişin adıdır” diye konuştu.
BİRÇOK PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK, YENİ
PROJELERE KAZMA VURDUK
Törende konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ise ilçeye yapılan
yatırımlar hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde Belediye
Hizmet Binası’nın da açılışını gerçekleştirdiğine
dikkat çeken Başkan Altunay, ilçe halkı adına
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.
Yeni ilçe olan Sultangazi’de kurucu belediye
başkanı olarak 6 yılda bir çok hizmetin hayata

Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay
geçirildiğine vurgu yapan Başkan Altunay,
“Hayata geçirdiğimiz projemizle Sultangazi’nin
sosyal ve kültürel dokusunu güçlendirmeye,
marka değerini artırmaya çalıştık. Bu süreçte
birçok projeyi bitirerek, yeni projelere kazma
vurarak vaatlerimizi yerine getirdik” dedi.
SÜRPRİZ EV ZİYARETLERİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Sultangazi’de katıldığı toplu açılış töreni
sonrası ilçede sürpriz ziyaretler gerçekleştirdi.
Bir apartmana girerek 3 aileyi ziyaret eden
Erdoğan’a Sultangazi Belediye Başkan Cahit
Altunay da eşlik etti.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ YENİDEN
ŞEKİLLENDİRİYORUZ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Topbaş, bütün kurumların el ele vererek, güzel
hizmetler yaptıklarını belirterek, “Büyük özveriyle
Türkiye’nin geleceğini yeniden şekillendiriyoruz”
dedi. Türkiye’nin ve İstanbul’un hak ettiği yere
taşınması için çalıştıklarını anlatan Topbaş, bu
uğurda çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını ancak
büyük gayretle bunların üstesinden gelmeyi
başardıklarını aktardı.
Topbaş, Türkiye’de son yıllarda bambaşka bir dönemin yaşandığını ifade ederek, “Büyük özveriyle
Türkiye’nin geleceğini yeniden şekillendiriyoruz.
Gençlerimize, çocuklarımıza yaşanılabilir bir şehir
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AÇILIŞI YAPILAN HİZMET BİNALARI

TURİZM MESLEK LİSESİ
ve UYGULAMA OTELİ

SULTANGAZİ
HÜKÜMET KONAĞI

Başta Kaymakamlık olmak üzere
birçok kamu kurumunun yer
aldığı Hükümet Konağı Uğur
Mumcu Mahallesi’nde inşa edildi.
15 bin 359 m2 inşaat alanına sahip
Hükümet Konağı’nda birçok
kurum faaliyet gösteriyor.

• Kaymakamlık
• İlçe Emniyet Müdürlüğü
• İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
• İlçe Tarım Müdürlüğü
• İlçe Mal Müdürlüğü
• İlçe Nüfus Müdürlüğü
• İlçe Tapu Müdürlüğü
• İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı
• Vergi Dairesi
• İŞKUR Şube Müdürlüğü

SULTANGAZİ
SAĞLIK MERKEZİ

Uğur Mumcu Mahallesi’nde inşa
edilen Sultangazi İlçe Sağlık
Merkezi, 8 bin 200 m2 inşaat
alanına sahip. Sağlık Merkezi’nde
yer alan hizmet birimleri ise şunlar;

Uygulama Oteli ve Turizm Meslek Lisesi Gazi Mahallesi’nde inşa edildi.
Toplam inşaat alanı 15 bin 39 m2 olan eğitim tesisi; eğitim ve yönetim
bloğu, uygulama oteli ve pansiyon binasından oluşuyor.
• İlçe Sağlık Müdürlüğü
• Toplum Sağlığı Merkezi
• Verem Savaş Dispanseri
• Anne Çocuk Sağlığı
• Sağlıklı Yaşam Merkezi
• Aile Sağlığı Merkezi
• Konferans Salonu
• Çalışma Oﬁsleri
• Yemekhane

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
ANADOLU İ.H.L.

50. Yıl Mahallesi, Mevlana Bulvarı üzerinde inşa edilen okul 48 derslikli
iki bloktan oluşuyor. Lise, 12 bin 682 m² inşaat alanından oluşuyor.

SULTANGAZİ ENGELLİLER
EĞİTİM ve KÜLTÜR MERKEZİ

• Derslikler
• Hizmet Birimleri
• Çalışma Atölyeleri
• Oﬁsler
• Çok Amaçlı Salon
• Kütüphane
• Sergi Salonu
• Tiyatro Salonu

Engelliler Eğitim ve Kültür Merkezi
Yunus Emre Mahallesi’nde yapıldı.
Mülkiyeti Sultangazi Belediyesi’ne
ait 4 bin 931 m2 alanda yapılan
merkez, 5267 m2 inşaat alanına
sahip. Bu merkez kültür etkinliklerinin
yanısıra engellilere yönelik
çalışmalara da ev sahipliği yapıyor.

HUZUREVİ ve YAŞLI
BAKIM MERKEZİ

75. Yıl Mahallesi’nde inşa edilen
Huzurevi ve Yaşlı Merkezi
8 bin 870 m2 inşaat alanına
sahip. Merkezde yer alan
üniteler ise şunlar:

• Özel Bakım Odaları (97 Kişilik)
• Fizyoterapi Odası
• Çok Amaçlı Salon
• Okuma Salonu
• Dinlenme Salonu
• Atölyeler
• Sağlık Personeli Odaları
• İdari Salon
• Yemekhane

TURİZM MESLEK LİSESİ
ve UYGULAMA OTELİ

Cebeci Mahallesinde lise, yurt ve spor salonundan oluşan okulun
8 bin 118 m2 olan arsası bir hayırsever tarafından bağışlandı.
Lise bölümü tamamlanan eğitim binası 13 bin 84 m2 inşaat alanına sahip.

SULTANGAZİBÜLTENİ

“SULTANGAZİ’NİN YARINLARINA
YATIRIM YAPIYORUZ”

ŞEHİT POLİS BÜLENT ÖZKAN PARKI

HİZMETE AÇILDI
Sultangazi Belediyesi, Malkoçoğlu
Mahallesi’nde inşa edilen “Şehit
Polis Bülent Özkan Parkı”nı törenle
hizmete açtı. Parkın açılışında
konuşan İl Emniyet Müdürü Selami
Altınok, Anadolu topraklarında çok
bedel ödendiğini belirterek şehitlerin
ölümsüz olduğunu söyledi. Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay da
Malkoçoğlu’na kazandırılan parktan
gençlerden kadınlara her kesimin
faydalanacağını söyledi.

S

ultangazi Belediyesi, Malkoçoğlu Mahallesi’nde inşa edilen“Şehit Polis Bülent
Özkan Parkı” törenle hizmete açıldı.
Program vatan uğruna canlarını feda eden
şehitler için saygı duruşuyla başladı. Mehteran
Takımı’nın gösterisiyle süren programda, şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu.

yeni park ve yeşil alan kazandırdı. Sultangazi’de büyük bir değişim yaşanıyor. Yapılan
çalışmalarla hizmetler, mahalle sakinlerinin
ayağına kadar geliyor. Böyle çalışkan bir Belediye Başkanınız olduğu için şanslısınız.”

“SULTANGAZİ’DE BÜYÜK DEĞİŞİM
YAŞANIYOR”

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok
programda yaptığı konuşmada vatan uğruna
şehit düşenlerin ölümsüz olduğunu vurguladı.
Anadolu topraklarında yaşamanın bedelinin
her zaman ağır olduğunu ifade eden Altınok,
“Şehit polis kardeşimiz bayrağımızı, onurumuzu, namusumuzu ayakta tutmak için şehit
oldu. Şehadet şerbetini içen diğer şehitlerimiz
gibi ölümsüzdür” dedi.

Programda konuşan İstanbul Milletvekili Sevim
Savaşer, şehit polisin isminin parkta yaşatılmasını çok anlamlı bulduğunu söyledi. Sultangazi’nin belediye ile birlikte büyük değişim
yaşadığını belirten Savaşer, şunları söyledi:
“Sultangazi Belediyesi, 6 yılda ilçeye bir çok
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“ŞEHADET ŞERBETİNİ İÇEN
ŞEHİTLERİMİZ ÖLÜMSÜZDÜR”

Törende konuşan Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay, şehit polis Bülent Özkan’ın adını
parkta yaşatmaktan büyük onur duyduklarını
söyledi. Göreve geldiklerinden bu yana bütün
kesimlere karşı aynı hassasiyeti gösterdiklerini kaydeden Başkan Altunay, “Bazı değerler
ölmez. Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin hatırlanmasını istiyoruz. Şehidimizin
ailesine de sabırlar diliyoruz” dedi.
Sultangazi’de hizmetin kesintisiz sürdüğüne
dikkat çeken Başkan Altunay, konuşmasında
şunlara yer verdi:
“Hükümet Konağı, kamu kurum binaları, modern kapalı pazar alanlarını bünyesinde taşıyan hizmet tesisleri ve parklarımızla konuşuluyoruz. Sultangazi Belediyesi olarak bugünleri
değil, yarınları hesaba katarak yatırımlarımızı
yapıyoruz. Malkoçoğlu’na kazandıracağımız
hizmet tesisleri, halkımıza hayırlı olsun.”
Şehit Polis Bülent Özkan’ın babası Ergün Özkan da emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan
Altunay ile İl Emniyet Müdürü Altınok, baba
Özkan ve ailesine çiçek ve plaket takdiminde
bulundu.
Açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri daha
sonra parkı gezerek, incelemelerde bulundu.

@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye
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İSTANBUL’UN ORTA YERİNDEKİ SAKLI GÜZELLİK

CEBECİ KÖYÜ’NDE YILIN İLK TARIM ÜRÜNLERİ

İstanbul yaz aylarına, “merhaba”
derken, toprak ana senenin ilk
ekinlerini veriyor. İstanbul’un orta
yerinde Cebeci Köyü yeşil dokusuyla
beliriyor. Sultangazi Belediyesi yaptığı
çevre düzenleme çalışmalarıyla
bambaşka bir görünüm kazanan
Cebeci Köyü’nde organik tarımla
ilgilenen Konuk ailesi, ekinlerini bir
bebek gibi baktıklarını söylüyor.

S

abahın ilk ışıklarıyla çıkıyorlar yola. Ellerinde çapaları ve yüreklerinde ekinlerinin
durumunu görme heyecanıyla. Konuk
ailesinin bütün fertleri Cebeci Köyü’ndeki
tarlalarda canla başla çalışıyorlar. 45 yaşındaki
Seher Konuk, ekinlerine bir bebek gibi baktıklarını söylüyor.

Amerika’dan getirdikleri tohumlarla göbek
kıvırcığının Türkiye’ye ilk buradan dağıtıldığını
aktarıyor:

tan olarak mal gönderen bir tek biz varız.
Ürünlerimiz tamamen organik. İlaçlarımızı da organik tarıma göre kullanıyoruz.
Ürünlerimizin en sağlıklı kalitede olması
için çok çalışıyoruz. Her bir ekin benim dert
ortağım. Ektiklerimle dertleşirim her gün.
Onlar benim canlarım. İlaçlarını, sularını
eksik etmem. Onların boy attığını görmek
benim için büyük mutluluk.”

“Göbek dediğimiz yeşillik türünü babamlar
buradan İstanbul’a ve Türkiye’ye alıştırıyor.
Şimdiyse Sultangazi’den sebze haline top-

“TOPRAK BİZİM VERGİMİZDİR”
Traktörün üzerinde rastladığımız 77 yaşındaki
Şaban Konuk, tarlalarını anlatırken gözleri
ışıldıyor.
“1964’lerden bu yana tarlalardayım.
Toprak bizim vergimizdir. Biz ona ilacını
suyunu veririz; o bize ekinlerimizi verir.
Torunlarım, 17 yaşındaki Mustafa ve 12 yaşındaki Samet de bizimle çalışıyor. Hepimiz
burada ekmeğimizi kazanıyoruz. Allah’ın
ikramını paylaşıyoruz; toprağın vericiliğiyle
karnımız helal rızıkla doyuyor.”
Cebeci Köyü’nün yeni halini görmeye gelenler,
Konuk ailesinin tarlalarını da ziyaret ediyor.
Hafta sonları ve yazın kalabalıklaşan Cebeci
Köyü, taş duvarları, yeni yolları ve tarlalarıyla
İstanbul’un saklı güzellikleri arasında yerini
alıyor.

“Onları bir bebek gibi büyütüyoruz. Suyunu
ilacını itinayla veriyoruz. Biz ne kadar iyi
davranırsak onlar o kadar verimli oluyorlar. Bel fıtığım var; bacaklarımda damar
tıkanıklığı var ama yine de topraktan
vazgeçemiyorum. Toprakla uğraşmayı çok
seviyorum.”

Şaban Konuk

Konuk ailesi, 50 dönüm arazi üzerinde semiz
otu, nane, kara lahana, yeşil soğan ve bakla
gibi sebzeleri ekerek geçimini sağlıyor.
“Kendi emeğimizle üç beş kuruş kazanabiliyoruz. Gezmiyoruz; tozmuyoruz burada
akşama kadar ekinlerle uğraşıyoruz. Helal
lokma kazandığımız için şükrediyoruz.”

Cemal Konuk
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Bediha Pay

GÖBEK KIVIRCIĞININ İLK
TOHUMLARI CEBECİ KÖYÜ’NDEN

55 yaşındaki Bediha Pay da Konuk ailesinin
yanında çalışıyor:

42 yaşındaki Cemal Konuk ise babasının eski
bahçıvanlardan olduğunu söylüyor:

“Küçüklüğümden bu yana çiftçilikle uğraşırım. Doğanın içinde böyle bir atmosferde
olmayı çok seviyorum. Toprakla uğraşmak
kadar güzel bir şey yok.”

“Babamız 40 yıl bahçıvanlık yapmış buralarda. Biz de bu toprakların yabancısı değiliz.”

Seher Konuk

@sultangazibeled

facebook.com/sultangazibelediye
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SULTANGAZİ

BARIŞ GÜVERCİNLERİ UÇURULDU

ULUSLARARASI YETİM ŞENLİĞİ

Sultangazi Belediyesi 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı etkinlikleri
kapsamında “Sultangazi
Uluslararası Yetim Şenliği”
düzenledi. İstanbul’un tarihi
ve turistik yerlerini gezen
çocuklar, Boğaz turunda
Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay ve AK Parti
İstanbul İl Başkanı Selim
Temurci ile beraber barış
için gökyüzüne beyaz
güvercinler uçurdular.
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S

ultangazi Belediyesi,
bireysel ilgilerin dışında
algılara dokunamayan
yetim gerçeğini, gündeme
taşıdı. Sultangazi Belediyesi,
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nda anlamlı
bir projeye imza atarak, İHH
İnsani Yardım Vakfı desteği ile
“Sultangazi Uluslararası Yetim
Şenliği” düzenledi.
Etkinlik kapsamında Arnavutluk, Bosna Hersek, Filistin,
Gürcistan, Kırgızistan, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,
Lübnan, Makedonya ve Suriye’den gelen 108 yetim çocuk

ile Sultangazi, Adana, Van,
Muş, Ağrı, Diyarbakır, Batman
ve Şanlıurfa gibi Türkiye’nin
farklı bölgelerinden gelen
toplam 354 yetim çocuk Sultangazi Belediyesi’nin misafiri
oldu.
Sultangazi Belediyesi Nikah
Salonları’da verilen kahvaltıda Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay, Magosa Tatlısu Belediye Başkanı
Ahmet Hayri Orçan ile misafir
çocuklar biraraya geldi.
Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı

Cahit Altunay, dünyanın
çeşitli coğrafyalarından gelen
çocuklarla 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın sevincini yaşadıklarını
söyledi. Şenlik kapsamında
çocuklara İstanbul’un tarihi
ve kültürel mekanlarını gezdireceklerini kaydeden Başkan
Altunay, “Etkinlikler kapsamında İstanbul’un tarihini ve
güzelliklerini yerinde görme
imkanı bulacaksınız. Başta
Sultanahmet Camii, Topkapı
Sarayı ve Eyüp Sultan olmak
üzere tarihi ve turistik yerleri
gezeceksiniz” dedi.

Çocuklar, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ve AK Parti
İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile beraber barış için gökyüzüne
beyaz güvercinler uçurdular.

Misafir çocuklar, gezi programının başlangıcında Eğlence
Dünyası’na götürüldü. Akşam
saatlerinde ise çocuklar, Boğaz
turuna katıldılar. Çoğu ilk kez
deniz gören çocukların heyecanlı olduğu gözlerinden okunurken
palyaço ve hikaye kahramanlarından oluşan animasyon
gösterileri de renkli görüntüler
oluşturdu.
BARIŞ İÇİN BEYAZ
GÜVERCİNLER UÇURULDU
Program kapsamında çocuklar,
Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile
beraber barış için gökyüzüne
beyaz güvercinler uçurdular.
Programda çocuklar ile yakından ilgilenen Başkan Altunay,
barış güvercinlerinin, yeryüzüne barış getirmesini temenni
ederek “Bu barış güvercinlerini
çocuklar, gökyüzüne uçurdular.

İstiyoruz ki çocuklarımız dünyanın hiçbir yerinde ağlamasınlar,
gözyaşı dökmesinler, onlar barış
içerisinde bir dünyada yaşasınlar” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Cebeci Spor Tesisleri’nde yapıldı.
Kutlamalara dünyanın ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen
toplam 354 yetim çocuk katıldı.

“BARIŞI GELECEĞE TAŞIYACAK
ÇOCUKLAR BURADA”

DÜNYADAKİ YETİMLERE
KUCAK AÇIYORUZ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim
Temurci ise organizasyonun
mazlum coğrafyalardaki bütün
çocukları bir araya getirdiğine
dikkat çekti. Temurci, “Burada
Filistin ve Bosna gibi mazlum
coğrafyalardan çok değerli
çocuklarımız var. Barış her yerde
barış ve barışı sahiplenecek ve
barışı geleceğe taşıyacak çocuklarımız da burada. Ben Sultangazi Belediyemiz’e çok teşekkür
ediyorum” diye konuştu.

Burada konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, dünyanın farklı coğrafyaları
ve Türkiye’den gelen yetimlerle
23 Nisan coşkusunun yaşandı-

ğını ifade etti. Başkan Altunay,
“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı’nda anlamlı
bir projeye imza attık. ‘Şimdi
yaşamlarımızda yetimlere yer
açma zamanıdır. Onların başlarını okşayarak, ellerinden tutarak,
bağrımıza basarak yetimliklerinden uzaklaştıralım. Sultangazi
Uluslararası Yetim Şenliği’nde
dünyadaki tüm yetimlere kucak
açıyoruz” dedi.

DÜNYA YETİMLERİYLE
23 NİSAN COŞKUSU
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı kutlamaları

@sultangazibeled
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ULUSLARARASI YETİMLER HATIRA
ORMANI
Törenin ardından protokol üyeleri ve
Sultangazi Belediyesi’nin misafiri yetim çocuklar, Sultangazi Şehir Ormanı’na gittiler.
Burada oluşturulan “Uluslararası Yetimler
Hatıra Ormanı”nda ağaç dikimi yaptılar.
Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz ve Sultangazi Belediye Başkanı Altunay ve AK Parti
İlçe Başkanı Suzan Dağlar Civan ile birlikte
ağaç fidelerini toprağa diken çocuklar, her
fideye kendi isimlerini verdi. Burada kurulan
tuvallere ise çocuklar kendi hayal dünyalarını ve İstanbul’a ait izlenimlerini çizdiler.
İSTANBUL TURU
“Uluslararası Yetim Şenliği”nin konuğu
olan yetim çocuklar, Miniatürk ve İstanbul
Akvaryum’u gezerek doyasıya eğlendi.
Miniatürk’te Türkiye ve İslam dünyasının
128 mimari eserinin küçültülmüş maketlerini gezen çocuklar, Boğaziçi Köprüsünden
yürüyerek geçmenin keyfini yaşadılar.
Dünyanın en büyük tematik akvaryumu
olan İstanbul Akvaryum’u gezen çocuklar,
köpekbalıklarından mercan balıklarına
kadar binlerce çeşit balığı görme imkanı
buldular.
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REGAİB KANDİLİ
PROGRAMI

gayret göstermeliyiz”
dedi.

Yetim çocuklar, akşam
saatlerinde de Regaib
Kandili programına
katıldı. Sultangazi Nikah
Salonları’nda düzenlenen
programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay, Regaib
Kandili’nin İslam alemine
barış ve kardeşliği getirmesini diledi.

ÇOCUK SEMAZENLER

Başkan Altunay, “Üç
ayların başlangıcı olan
Regaib Kandili’nin tüm
İslam alemine hayırlar
getirmesini diliyorum.
Kandilin İslam aleminde
kan ve gözyaşını durdurmasını temennisiyle tüm
çocuklarımızın barış içinde bir dünyada yaşamalarını umut ediyoruz. Bu
mübarek zaman dilimini
fırsat bilerek sevgi, saygı
ve hoşgörü ortamının
kurulmasına; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin
güçlenmesine daha fazla

Kur’anı-ı Kerim tilavetiyle
başlayan programda,
çocuk kuklalı mehter takımının seslendirdiği eserler, izleyenlerin beğenisini
topladı. Grup 571 isimli
çocuk korosunun ilahiler
okuduğu gecede yine
çocuk semazenlerden
oluşan Beyaz Kelebekler
grubu gösteri yaptı.
Sultangazi Belediyesi’nin
konuğu olan yetim çocuklar, giyim mağazasına
götürülerek ihtiyaçları
olan kıyafetleri giydiler. Dört gün boyunca
Sultangazi’nin misafiri
olan çocuklar yaşadıkları
hatıraları beraberinde
getirdikleri defterlere yazı
ve resimlerle anlatırken,
birbirleriyle kaynaşma ve
yeni dostluklar kurmanın
mutluluğuyla memleketlerine uğurlandılar.

@sultangazibeled
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TEMİZLİK
İŞÇİLERINE
MOTİVASYON
ÖDÜLLERİ

Halk arasında ‘Çekçekçiler’ diye anılan kağıt
toplayıcıları, Sultangazi Belediyesi’nin Geri Dönüşüm
Projesi kapsamında, geri dönüşüm sistemine dahil
edildi. Geri dönüşüm firması tarafından istihdam alanı
oluşturulan sokak toplayıcıları, tek tip elbise ile hijyenik
şartlarda ve modern araçlarla çalışmaya başladılar.

SOKAK TOPLAYICILARI

ambalaj atıklarının toplanması hususunda gerekli eğitimler de ihmal edilmedi. Ambalaj atığı toplama sistemimize dahil olan sokak toplayıcılarının
lisanslı firma tarafından sağlık kontrollerinin düzenli periyotlarla yapılması
hususunda da çalışma başlatıldı. Atık toplama araçları ise Sultangazi Belediyesi’nin sistemine dahil edilerek GPS ile takip edilmesi sağlandı.

G

HURDA DEPOLARI TAHLİYE EDİLİYOR

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMİNE KAZANDIRILDI
üneşin ilk ışıklarıyla birlikte işe koyulan,
çöpleri adeta altın madeni gibi eşeleyen, her mahallenin hatta her sokağın
kendi deyimleriyle “atık kağıt işçileri” veya
“çekçekçiler”i var. Adları ne olursa olsun, bir
gerçek var ki, hayata tutunmak için sokakların
çöpleri ekmek kapıları…

Öte yandan Sultangazi Belediyesi’nin hurda depoları ile ilgili tahliye
çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu çalışma ile hurda depoculuğunun önüne geçilmesi amaçlanıyor. Hurda depolarını işleten şahısların,
toplayıcı personelleri ile birlikte belediyemizle protokolü bulunan toplama
ayırma tesisi lisanslı firmaya kayıtlarını yaptırması ve mobil toplama sistemine geçerek geri dönüşüm sistemine dahil olması hedefleniyor.

Sokak toplayıcıları ile ilk işgünlerinde bir
araya gelen Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay, “Sokak toplayıcıları ilkel şartlarda
çalışıyorlardı. Şimdi ise modern şartlarda, topladıklarını hangi firmaya teslim edeceklerini
bilerek ve iş güvencesi sağlamış olarak çalışacaklar” dedi. Uygulama ile diğer ilçelere örnek
olacaklarını kaydeden Başkan Altunay geri
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Etkinlikte konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay, Sultangazi’de yapılan her eserde temizlik
işçilerinin de payının olduğunu söyledi. Sultangazi’nin binlerce sokağının temizlik işçilerinin sayesinde
temizlendiğine dikkat çeken Başkan Altunay, “Sultangazi’yi temiz tutmak için gayretle çalışıyorsunuz.
Sultangazi’ye yapılan her hizmette sizlerin de alın teri
var” dedi.
Tüm belediye çalışanlarının bir aile olduğunu ifade
eden Başkan Altunay, “ Sultangazi’yi beraber güzelleştirip, değiştiriyoruz. Başka ilçelerde de konuşulur hale
getiriyoruz. 6 yılda Sultangazi’de yaşanan değişimlerle
hizmet kervanını birlikte sürdüreceğiz” diye konuştu.
Protokol üyeleri daha sonra Temizlik İşleri Müdürlüğü
çalışanları arasından seçilen ayın elemanlarına hediye
ve plaketlerini takdim etti.

Sultangazi Belediyesi, çöpten ekmeklerini
çıkartan sokak toplayıcılarının ekonomiye
katkılarını artırmak için harekete geçti. Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, “Toplama-Ayırma
Lisansı” bulunan geri dönüşüm firmasıyla
ortak bir projeye imza atarak, sokak toplayıcılarına yeni istihdam alanı oluşturuldu. İlk etapta 87 sokak toplayıcısı 23 araç ile çalışmalara
başladı.
“İŞ GÜVENCESİ SAĞLANDI”

S

ultangazi Belediyesi, moral ve motivasyonlarını
arttırmak amacıyla temizlik işçilerini ödüllendirmeye devam ediyor. 50. Yıl Kültür Merkezi’nde
düzenlenen tören, temizlik işçilerinden oluşan müzik
korosunun gösterisiyle başladı. Çöp tenekesi, süpürge
ve çöp kovalarını müzik aleti olarak kullanan koronun
seslendirdiği parçalar beğeni topladı.

dönüşüm çalışmalarının önemine dikkat çekti.
Yeniden değerlendirilme imkanı olan atıkların
çeşitli fiziksel veya kimyasal işlemlerden
geçirilerek, ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesinin
ekonomiye büyük katkı sağladığını ifade eden
Başkan Altunay, “Geri dönüşümü ekonomik
olarak önemsiyoruz. Bizim için her malzeme
değerlidir ve boşa gitmemelidir” dedi.

UYGUN İŞ KIYAFETİ VE GÖREV KARTI
Geri dönüşüm firması tarafından istihdam alanı oluşturulan sokak toplayıcıları, tek tip elbise
ile hijyenik şartlarda ve modern araçlarla çalışma imkanı buldular. Yeni uygulama ile birlikte
sokak toplayıcılarına görev kartı da verildi.
Atık toplamada kullanılan el aracı ile iş elbiselerinin düzgün ve temiz olmasının yanında,
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23 OKULA

OKULLARARASI

KONFERANS SALONU

SPOR TURNUVASI
Sultangazi Okullar ve
Kurumlararası Spor Turnuvası
düzenlendi. Sultangazi Belediyesi
ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
işbirliğinde düzenlenen
turnuvanın başlangıç programına
katılan Sultangazi Belediye
Başkanı Cahit Altunay, gençlerin
spora olan ilgisini arttırmak
amacıyla spor alanlarının
sayılarını arttıracaklarını söyledi.

Sultangazi Belediyesi,
eğitime desteğini
aralıksız sürdürüyor.
10 Okula konferans
salonu yaptıran
Sultangazi Belediyesi
13 okula daha
konferans salonu
yaptırıyor.

S

ultangazi Belediyesi, eğitime desteklerini
aralıksız sürdürüyor. İlçeye 6 yılda 28 yeni
okul kazandıran ve okulların badana
boya malzemeleri ve diğer ihtiyaçlarını karşılayan Sultangazi Belediyesi, eğitime desteğini
arttırarak devam ediyor.
Sultangazi Belediyesi, derslik ihtiyacını karşılamak amacıyla prefabrik derslikler ile 10 okula
yeni konferans ve çok amaçlı salonları yaptırdı. İhtiyaçlar doğrultusunda 13 okula daha
konferans salonu yapmak için harekete geçti.
Yeni konferans ve çok amaçlı salonların
yapılacağı okullar ise şunlar:
Dostluk İlkokulu
Şehit Orgeneral Eşref Bitlis İlkokulu

BAŞKAN ALTUNAY: GENÇLERİMİZİN SPORA İLGİLERİNİ ARTTIRMAK AMACIYLA SPOR ALANLARINI ÇOĞALTACAĞIZ

S

ultangazi Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü işbirliğinde Sultangazi Okullararası Spor Turnuvası yapıldı. Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay, öğrencileri spora yönlendiren
projelerin iyi sonuçlar verdiğini söyledi.
Sultangazi’de spor alanlarını arttıracaklarını
ifade eden Başkan Altunay “Sultangazi’de
daha büyük spor salonlarını yapacağız. Açık
spor alanlarından da istifade edeceğiz. Gençlerimizin spora ilgilerini arttırmak amacıyla
spor alanlarının çoğaltacağız” dedi.
Programda konuşma yapan İlçe Milli Eğitim
Müdürü İbrahim Demir, öğrencileri spora

yönlendirmekte destek veren kurumlara teşekkür etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor
Kulübü, Sultangazi Kaymakamlığı ve Sultangazi Belediyesi ortaklığındaki spor projesinin
meyvelerini vermeye başladığını söyledi.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri potaya attıkları basket topuyla turnuvanın startını
verdiler. 9 kategoride 4 bin 261 öğrencinin
katıldığı turnuvada futbol, atletizm, basketbol,
voleybol, masa tenisi, badminton ve satranç
branşlarında yarışmalar düzenlendi. Kamu
kurumlarındaki personellerin katıldığı Kurumlararası Spor Turnuvasında ise 4 branşta 1.460
kişi mücadele etti.

125. Yıl İlköğretim Okulu
Şehit Teğmen Ali Yılmaz İlköğretim Okulu
Ali Cevat Özyurt İlkokulu
Mehmetçik İlkokulu
Melahat Öztoprak İlköğretim Okulu
Şehit Furkan Doğan İmam Hatip Okulu
Veysel Sacıhan İmam Hatip Okulu
Atatürk Meslek Teknik Anadolu Lisesi
Mevlana İlköğretim Okulu
M. Akif Ersoy İmam Hatip Lisesi
Cumhuriyet Anadolu Lisesi
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GENÇLİK SÖLENİ

ÇOŞKUSU

Sultangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı coşkusuna, düzenlediği “Gençlik Şöleni” ile
ortak oldu. Gençlik Yürüyüşü ile başlayan şölende çeşitli
spor etkinliklerinde dereceye giren öğrencilere kupa
ve madalyaları dağıtıldı. Şölenin finalinde ise pop müzik
sanatçısı Edis sahne aldı.

S

ultangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü
Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda,
“Gençlik Şöleni” düzenledi. Atatürk Bulvarı Ramazan Etkinlik Alanı’nda düzenlenen
şölene; Sultangazi Kaymakamı Ali Uslanmaz,
Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay,
AK Parti İlçe Başkanı Suzan Dağlar Civan, İlçe
Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir ile çok
sayıda vatandaş katıldı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı’nın ilk kutlama adresi Habibler

Anadolu Lisesi oldu. Buradaki etkinlikte öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Gençlik Şöleni ise Sultançiftliği Merkez Camii önünden
mehteran takımıyla birlikte yapılan “Gençlik
Yürüyüşü” ile başladı. Mağlova Medeniyet
Müzik Grubu’nun gösterisiyle devam eden
etkinliklerde 75. Yıl Ortaokulu öğrencilerinin
folklor gösterisi büyük beğeni topladı.
Programda konuşma yapan Sultangazi
Belediye Başkanı Cahit Altunay, “Gençlerimiz
ülkemizin geleceğidir. Onların milli, manevi

ve insani değerlere sahip olarak yetiştirilmesi,
ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir” diye
konuştu.
Sultangazi gençliğiyle gurur duyduklarını ifade
eden Başkan Altunay, “6 yılda 39 ilçe arasında en
çok anılan ve konuşulan ilçeler arasına girmeyi
başardık. Konserlerde, Ramazan’da, milli bayramlarda buradaki gençliğimizin coşkusu heyecanı
hiçbir yerde yok; sizlerle gurur duyuyoruz” dedi.
Programda söz alan İlçe Milli Eğitim Müdürü
İbrahim Demir de gençlere kitap okumalarını
öğütleyerek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı’nın coşkulu geçmesini temenni etti.
Protokol konuşmaların ardından okullarlarası
spor turnuvasında dereceye girenlere ödülleri dağıtıldı. Kupalarını kaldıran gençler başarılı olmanın
gururunu yaşadı.
Pop müziğin sevilen sanatçısı Edis’in konser verdiği gecede Sultangazili gençler hep bir ağızdan
şarkılar söyleyerek doyasıya eğlendi. Sanatçı Edis
ilk konser deneyimini Sultangazililerle yaşamaktan büyük sevinç duyduğunu belirterek “İlk kez
Sultangazi’de konser veriyorum. Sizlerin güzel bakışları arasında şarkılar söylemek çok güzel” dedi.
Gençlik Şöleni, havai fişek gösterileriyle son buldu.
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SULTANGAZİ’DE

İFTAR VE GÖNÜL
SOFRALARI HAZIR
On bir ayın sultanı Ramazan bereketiyle geldi.
Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan
etkinliklerinin adresi bu yıl da Atatürk Bulvarı. Bu
alanda kurulan kültür çadırı, Ramazan ayının manevi
atmosferine uygun etkinliklere ev sahipliği yapıyor.
Etkinlik Alanı’nda ayrıca el sanatları ve yöresel tatlar
da satışa sunuldu. Her gün ayrı bir mahallede kurulan
iftar sofralarında ise mahalle sakinleri oruçlarını
birlikte açıyor.

Sultangazi Belediyesi
tarafından düzenlenen
Ramazan etkinlikleri,
Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan alanda yapılıyor. 1000 metrekarelik yarı kapalı alana
kurulan Kültür Çadırı
Ramazan’ın manevi
iklimini tüm Sultangazililere yaşatıyor.
SOKAK İFTARLARI
Her yıl geleneksel
olarak düzenlenen
sokak iftarları bu
Ramazan’da da devam
ediyor. Ramazan ayı
boyunca her gün ayrı
bir mahallede kurulan
iftar sofralarında mahalle sakinleri oruçlarını birlikte açıyor.
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ÇORBA VE LİMONATA ÇEŞMELERİ
2010 yılından itibaren hizmet veren çorba çeşmeleri, Sultangazi’nin vazgeçilmez sembolü
haline geldi ve kısa sürede ülke geneline yayıldı. Bu yıl da ilçenin farklı noktalarında hizmet
veren çorba çeşmelerinden her gün 4 bin 500
kişiye sıcak çorba, ekmek ve su dağıtılıyor. İftar
vaktine kadar çorba çeşmesi olarak hizmet
veren çeşmeler, teravih namazı sonrasında
ise limonata çeşmesi olarak düzenleniyor.
Ramazan etkinlik alanına kurulan dev çorba
çeşmesinden binlerce kişi orucunu açıyor.
KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ
Sultangazi Belediyesi, Ramazan’ın ruhuna yakışır etkinlikleri Sultangazililerle buluşturmaya
devam ediyor. Ramazan Etkinlik Alanı’nda
kurulan Kültür Çadırı’nda Kur’an-ı Kerim tilaveti, geleneksel Ramazan gösterileri, ezgi, şiir
ve tasavvuf müziği dinletileri ile Sultangazililer
Ramazan ayının manevi iklimine ortak oluyor.
Kültürel etkinlikler kapsamında ülkenin sevilen isimleri de Sultangazi’de sahne alıyor.
SATIŞ STANDLARI
Ramazan Etkinlik Alanı’nda satış stantları da
kuruldu. Bu stantlarda başta el sanatları ve
yöresel tatlar olmak üzere çeşitli ürünlerin
satışı yapılıyor. Ayrıca çeşitli sivil toplum kuruluşlarının, kendilerini tanıttıkları ve çalışmalarını sunacakları stantlar yer alıyor.
İHTİYAÇ SAHİPLERİ UNUTULMADI
Ramazan ayında da Sultangazi Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyor. 8 bin aileye
gıda yardımları, Ramazan ayı boyunca artarak
sürdürülüyor.

KİTAP FUARI
Ramazan ayı boyunca Sultançiftliği Merkez Camii önünde yer alan meydan, kitap fuarı olarak düzenlendi. Bir çok yayınevinin yer aldığı
fuarda; dini eserlerin yanı sıra klasik eserler ile
yakın tarih ve güncel konuları ele alan kitaplar
görücüye çıktı. Ayrıca yazarların katıldığı imza
günleri ve söyleşi programları da düzenleniyor.
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“Ünlüler ayakkabılarında kendi resimlerini
görünce seviniyorlar. Kimisi vitrininin baş
köşesine bırakıyor; kimisi ilk maçta ayakkabıları giyeceğini söylüyor. Onların sevincini
görmek beni mutlu ediyor.”
AYAKKABI SEKTÖRÜNÜN KALBİ SULTANGAZİ
20 yaşındaki genç işadamı, tasarımları yapmaktaki esas amacının ise Sultangazi’deki
ayakkabı sektörünü tüm Türkiye’ye tanıtmak
olduğunu vurguluyor. Sultangazi’nin adını
ayakkabılarını yaptığı ünlüler aracılığıyla
duyurmayı hedefliyor:

SULTANGAZİ’NİN

ÖZGÜN AYAKKABICISI
Ayakkabı sektörünün kalbinin attığı Sultangazi, genç
işadamı Emre Kahraman’ın özgün ayakkabı tasarımlarıyla
konuşuluyor. 50’ye yakın ünlünün fotoğraflarını spor
ayakkabılarına özel tasarımlarıyla basan genç işadamı,
Sultangazi’nin adını tüm Türkiye’ye duyurmayı hedefliyor.

“Dost başa düşman ayağa bakar” derler
ama her ayağınıza bakanı düşman bilmeyin.
Sultangazi’nin genç işadamlarından Emre
Kahraman ayaklarınıza bakıyorsa muhakkak
aklından geçirdiği bir model vardır:
“Ayakkabıcılıkla ilgilendiğim için insanlarda ilk olarak ayaklarına baktığım çok
olmuştur. İşimiz gereği insanların nasıl
modeller giydiklerine dikkat ediyoruz.”

AYAKKABICILIK BABA MESLEĞİ

“Sultangazi’deki üretimi ünlülere söylediğimizde gururlanıyoruz. Türkiye’deki herkesin ayakkabı sektörünün kalbinin burası
olduğunu bilmesini istiyoruz. Her insandan
talepler alabiliyoruz. Bazen sevgililer özel
tasarımlı ayakkabılardan istiyorlar.”
200 KİŞİYE İSTİHDAM
Günde 3 bin çift ayakkabının yapıldığı işyerinde 200 işçi çalışıyor. Sultangazi’de ayakkabıcıların bir arada olacağı bir sanayi yeri için
çalışmaların olduğunu ifade ediyor:
“Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay
da ayakkabıcıları oldukça destekliyor. İlçede
bir yerimizin olması için çalışıyor; kendisine
minnettarız. Hükümetimizin sağladığı vergilerle yurtdışındaki modellerde ayakkabı
üretmek daha da kolaylaştı. Sultangazi’deki
ayakkabıcılarımız tasarım konusunda daha
fazla geliştirmeliler kendilerini. Fuarlara da
katılımlar sağlayarak Sultangazi’deki üretimi her yere duyurmalıyız.”.

Baba yadigarı mesleğini endüstri meslek
lisesinde ayakkabı tasarımı üzerine okuyarak
geliştiriyor.

S

Edindiği tecrübelerle ilk tasarımlarınıysa spor
ayakkabılarında deniyor:
“İlk olarak spor ayakkabılarının üzerine kişisel isimleri yazmakla başladım.
Sonrasında logoları ve çocukların sevdiği
karakterleri denedim. İnsanların fotoğraflarıyla olabileceğini düşündüm ve kişiye özel
tasarımlar böyle gelişti.”
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AYAKKABI ÜRETİMİNİN YÜZDE 75’İNİ KARŞILIYOR
İstanbul Spor Ayakkabıcıları Derneği Başkanı İsa Görer
Sultangazi’deki ayakkabı sektörünü şu sözlerle değerlendirdi:

“Atölye de benim için bir okul. Ayakkabı
hakkındaki her şeyi buradan öğrendim
demek yanlış olmaz. Okuldan arta kalan
vaktimi burada geçiriyordum; en çok bilgiyi
buradan aldım.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay başta
olmak üzere Beyaz, Acun Ilıcalı, Üç Adam,
Fatih Terim gibi 50’ye yakın ünlünün fotoğraflarıyla basılmış spor ayakkabılarını yapıyor.
Her bir ayakkabıyı sahiplerine kendi elleriyle
takdim ediyor:

SULTANGAZİMİZ TÜRKİYE’DEKİ

Emre Kahraman, toplu açılış töreni için
Sultangazi’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a kendisi için tasarladığı
kramponu hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan
ise ayakkabının tekini kendisine saklarken, diğer
ayakkabıyı ise imzalayarak Kahraman’a verdi.

ultangazi’de 1965’ten beri
üretim yapılmaktadır.
Derneğimizi ise 2003 yılında
kurduk. Sultangazi’de yazın spor,
kışın bot ayakkabısı üretimi var.
400 civarında imalatçımız var.
Üretimler, teknolojinin en son makineleriyle yapılmaktadır. Ayakkabıcılar kendilerini her gün geliştiriyor. Sektörümüzün 30 bine
yakın çalışanı bulunuyor. 600’e
yakın dikim atölyesi bulunuyor.
Sultangazimiz yıllık yaklaşık 100
milyon üretimi ile Türkiye’deki
ayakkabı üretiminin yüzde 75’ini
karşılıyor.
Üretimde Avrupa’da ilk sırada yer
alıyoruz. Çin, Endonezya, Singa-

pur gibi ülkelerle de yarış halindeyiz. Almanya, Polonya, Avusturya,
Irak ve İran gibi ülkelere ihracatlarımız oluyor. Hedeflerimiz üç yıl
içinde 200 milyon ayakkabı üretimine ulaşmak. Çin’deki teknoloji
ve makine parkurlarının hepsine
sahibiz ve onlarla yarışıyoruz.
Sektörü bir araya toplayacak bir
sanayi sitesi ile başarı çıtamız
daha da yükselecektir. Bu konuda
ilgili kurumlarla görüşmelerimiz
devam ediyor. Sosyal sorumluluğumuz kapsamında ise ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve
yardım kuruluşlarına Sultangazi
Belediyemiz işbirliğinde destekte
İstanbul Spor Ayakkabıcıları Derneği Başkanı İsa Görer
bulunuyoruz.
@sultangazibeled
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Başkan Altunay, şunları söyledi:
“Türk spor tarihinde engin, Türk spor geleneğinde zengin bir yere sahip olan güreş, insanlık
tarihi kadar eski bir geçmişe sahip. Bütün
sporların prototiplerinde olduğu gibi, güreşte
eski devirlerde savaşa hazırlık amacıyla
yapılmaktaydı. M.Ö. 4. yüzyıldan beri Türklerin
ata sporudur yağlı güreş. İlkbahar aylarında doğanın canlanışını kutlamak amacıyla
yapılan etkinliklerde, evlenme törenlerinde,
zafer şölenlerinde hep güreş karşılaşmaları
yapılırdı. Sultangazi Belediyesi olarak ata
sporlarına sahip çıkmak için yağlı güreş ve atlı
cirit oyunlarını ilçemize taşıdık. Atlı cirit oyunlarının 5’incisini ileriki tarihlerde düzenlemeyi
amaçlarken, yağlı güreşlerini yazın ilk günle-

PEHLİVANLAR

SULTANGAZİ ER MEYDANINA ÇIKTI
Sultangazi Belediyesi, 5. Geleneksel Yağlı Güreşleri Çamlık Parkı’nda yapıldı. Aralarında
Kırkpınar’ın ünlü başpehlivanlarının da bulunduğu 296 güreşçi 13 boyda kol bağlayarak kıyasıya
mücadele etti. Başpehlivanlığa uzanan isim ise İsmail Balaban oldu.
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rinde organize ediyoruz. Başta Kırkpınar’ın
baş pehlivanlığı için mücadele eden güreşçiler
olmak üzere Türkiye’nin sayılı güreşçilerini;
Sultangazi’de ağırlıyoruz.”
296 GÜREŞÇİ KOL BAĞLADI
Aralarında Kırkpınar’ın ünlü başpehlivanlarının da bulunduğu 296 güreşçi kispetlerini
giyerek 13 boyda kol bağladı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı güreşlerde baş pehlivanlık
için final müsabakasında İsmail Balaban ve
Ünal Karaman karşı karşıya geldi. Zorlu ve
çekişmeli geçen final güreşinde başpehlivanlığa uzanan isim İsmail Balaban oldu.
Sultangazi Belediyesi Yağlı Güreşleri’nde Zeki
Özünlü ağalık görevini, Fatih Erol’a devretti.

A

ta sporumuz yağlı güreşler, Sultangazi’de yaşatılmaya devam ediyor. Sultangazi Belediyesi’nin bu yıl düzenlediği
5. Geleneksel Yağlı Güreşleri, Cumhuriyet
Mahallesi Çamlık Parkı’nda yapıldı. Yağlı
güreşler etkinliğine Sultangazi Kaymakamı Ali
Uslanmaz, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay, AK Parti İlçe Başkanı Suzan Dağlar
Civan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Etkinliklerde konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, yağlı güreşlerde
emeği geçenlere teşekkür ederek gösterilen
ilgiden memnun olduklarını söyledi. Yağlı
güreşlerin bir ata sporu olduğunu hatırlatan
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10-15 YAŞ ARASI

ENGELLİ MEHMETÇİKLERE KINA GECESİ

ENGELLERİ

Sultangazi Belediyesi, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında vatani görevlerini temsili
olarak yerine getirecek olan engellilere kına
gecesi düzenledi. Mehmetçiklerin gönüllerince eğlendiği gecede, aileler duygu dolu anlar
yaşadı. Engelliler davullar zurnalar eşliğinde
Hasdal Kışlası’na uğurlanırken; bir gün asker
olmanın gururunu yaşadı.

BİRLİKTE AŞIYORUZ
Sultangazi Belediyesi, Engelliler Haftası’nı engellilere özel etkinliklerle
kutladı. “Engelleri Birlikte Aşıyoruz” sloganıyla hareket eden Sultangazi
Belediyesi, hafta boyunca sürdürdüğü etkinliklerde; müzik gösterileri,
temsili askere uğurlama, kına gecesi, sinema gösterimi ve spor
turnuvaları düzenledi. Etkinlik kapsamında ayrıca Çanakkale Zaferi’nin
100. Yılı dolayısıyla engellilere özel gezi de yer aldı.

Sultangazi Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğinde düzenlediği Engelliler
Haftası etkinlikleri, “6. Geleneksel Engelliler
Spor Turnuvası” ile başladı.

konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit
Altunay, engellilere yönelik, “Sultangazi Engelliler Eğitim ve Kültür Merkezi”nin yakında
açılacağının müjdesini verdi.

Habibler Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda
düzenlenen turnuvada bowling, zıp zıp
basketbol ve bayrak yarışı mücadelesi veren
engelliler doyasıya eğlendi. Programda

Programda özel eğitim sınıflarında okuyan
öğrenciler halk oyunları, roman havası, dans
ve müzik gösterileri sundu.

İZCİ KAMPI

KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR

ÇANAKKALE GEZİSİ
Engelliler ayrıca zaferin 100. yılında Çanakkale’yi
gezdi. Çanakkale Savaşı’nın yaşandığı yerleri
gezen engelliler, savaşın izlerine tanıklık etti.
SİNEMA GÖSTERİMİ

MÜRACAAT

Etkinlikler kapsamında ayrıca “Hacivat ve
Karagöz” isimli sinema gösterimi de yapıldı.
Etkinlikler sonunda ise yarışmalarda dereceye
girenlere ödülleri törenle verildi.

Kentli Servisi

459 35 00
34

www.sultangazi.bel.tr
/sultangazibelediye

@sultangazibeled

Cahit ALTUNAY Belediye Başkanı

SULTANGAZİMİZİ
GELECEĞE TAŞIYORUZ
BELEDİYE HİZMET BİNASI • NİKAH ve DÜĞÜN SARAYI • SULTANGAZİ ŞEHİR ORMANLARI • MAHALLE HİZMET TESİSLERİ
50. YIL KÜLTÜR MERKEZİ • HOCA AHMET YESEVİ KÜLTÜR MERKEZİ • ENGELLİLER EĞİTİM ve KÜLTÜR MERKEZİ
HÜKÜMET KONAĞI • MÜFTÜLÜK HİZMET BİNASI • HUZUREVİ ve YAŞLI BAKIM MERKEZİ • DEVLET HASTANESİ
SULTANGAZİ SAĞLIK MERKEZİ • AĞIZ ve DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ • İSKİ HİZMET BİNASI ... ve 28 YENİ OKUL

SULTANGAZİ BELEDİYESİ

