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Göreve geldiğimiz günden bu yana, var gücümüzle Sultangazimi-
zin hak ettiği noktaya ulaşması için çalıştık, çalışmaya da devam 
ediyoruz. Hep birlikte daha iyiye diyerek çıktığımız bu yolda, siz-
den aldığımız güçle daha güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. 

Tüm dünyanın zorlu bir sınav verdiği bir süreçte, ülkece tüm im-
kanları seferber ederek koronavirüsle mücadele ediyoruz. Salgı-
nın kontrol altına alınmasında belediyelerin önemli bir rol oyna-
dığı bilinciyle hareket ediyor, ilçemizdeki önlemleri üst seviyede 
tutuyoruz. Her şeyin başı sağlık diyerek, komşularımızın gönül 
rahatlığıyla yaşaması için saha ekiplerimizle birlikte koronavirüsle 
mücadele çalışmalarımızı 7/24 sürdürüyoruz. 

Bu zorlu süreçte vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak hizmetle-
rimizde hız kesmiyoruz. Sosyal yaşamın kalitesini yükseltmek için 
altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı sürdürüyor, gelecek nesillere 
bırakacağımız en değerli mirasın ‘yeşil’ olduğu bilinciyle çevre ve 
yeşil alan çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Prestijli yollar ile cadde 
ve sokaklarımızın çehresini değiştiriyor, aydınlatma çalışmalarıyla 
ilçemizin daha modern bir görünüme kavuşmasını sağlıyoruz. 

Bir yandan da sosyal hayata dair  eğitsel, kültürel, sanatsal ve spor-
tif faaliyetleri içeren projeleri hayata geçiriyoruz. Hep söylediğimiz 
gibi bizim önceliğimiz eğitim oldu. Çünkü biliyoruz ki; gençlerimi-
ze yapılan yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır. Gençlerimizin 
birçok alanda kendilerini geliştirmelerine imkan sağlayacak, on-
ları donanımlı bireyler haline getirecek her faaliyet bizler için her 
daim öncelik olacaktır. 

Ne kadar hizmet yaparsanız yapın, eğer vatandaşın gönlüne doku-
namıyorsanız yaptığınız şeylerin de bir ehemmiyeti kalmayacaktır. 
Bizler ‘Gönül Belediyeciliği’ anlayışıyla her fırsatta vatandaşımızla 
bir araya geliyor, onların sorunlarına çözüm odaklı yaklaşarak ya-
şam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen çalışmaları hayata ge-
çiriyoruz.  

Çabamız, 81 ilimizin mozaiği olan Sultangazimizde komşularımız 
huzur ve mutluluk içinde yaşasın diyedir. İçinde bulunduğumuz 
salgın sürecinde anahtar kelimemizin maske, mesafe ve temizlik 
olduğunu bir kez daha hatırlatıyor, sizlere sevgi ve saygılarımı su-
nuyorum.

Kıymetli
Komşularım;

Av. Abdurrahman Dursun
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Yayın Kurulu
Umut ÖZTÜRK
Bahar KARATAŞ
Yeliz AĞIRMAN ÇAKMAK
Ömer CENGİZER

Görsel Yönetmen
Bülent ERGUVAN
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Sayı
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3434
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3838
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Yerli ve Mill
 Otomobile
Büyük Ödül

Fedakar Sağlıkçıların İsimleri 
Sultangazi’de

21 Parkta Yaşatılıyor

Sultangazi
Işıl Işıl

Eski Habipler
Mahallesi

Hizmet Tesisi’nde
Sona Gelindi

Sultangazi’de
Her Gün

‘Kadınlar Günü’

İstanbul İkinci Bölge Belediye 
Başkanları Toplantısı

Sultangazi  Belediyesi’nin
Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

Sultangazi’de
500 Milyon Yıllık

Fosil

Salgında En Etkili Silah
Aşı Neden Önemli?

İSTANBUL,
ULAŞIM YATIRIMLARIYLA

PARLIYOR
Kuzey Marmara

Otoyolu’nun
Son Kısmı Açıldı!

İstiklal Marşı’nın
100. Yılı Sultangazi’de

Coşkuyla Kutlandı



Sultangazi Belediyesi, vatandaşın birçok ihtiyacını tek bir çatı 
altında karşılayabileceği mahalle tesislerine her geçen gün 
yenisini ekliyor. Yapımı devam eden Eski Habipler Mahallesi 
Hizmet Tesisi’nin kısa süre içerisinde tamamlanarak halkın 
hizmetine açılması planlanıyor.

Sultangazi

Eski Habipler Mahallesi
Hizmet Tesisi’nde
Sona Gelindi

Birçok Hizmet Bir Arada
Tesiste yer alacak kapalı spor salonu, dört mevsim doyasıya 
yüzmek isteyenlere bir alternatif olacak. Hizmet Tesisi’nde, 
mahalle sakinlerinin olumsuz hava şartlarına aldırmadan 
alışveriş yapabileceği kapalı pazar alanı da bulunacak.

 Sultangazi Belediyesi, vatandaşın farklı ihtiyaçlarını tek bir 
çatı altında karşılayabileceği Eski Habipler Mahalle Tesisi’nin 
inşaatında sona yaklaştı. Kapalı pazar alanından yüzme havuzu-
na, kütüphaneden E-Spor’a birbirinden farklı bölümleri içinde 
barındıran tesis yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak.

8

H
EP

 B
İR

Lİ
K

TE
 D

A
H

A
 İY

İY
E



9

S
U

LT
A

N
G

A
Zİ

 B
EL

ED
İY

ES
İ

Kültürel ve Sanatsal Faaliyetler
Mahalle sakinleri, tesiste yer alacak atölyelerde birçok 
alanda düzenlenecek kurslara katılma imkânı bulacak. 
Tesisteki cep sinemasında ise, sinemaseverler için 
birbirinden güzel film gösterimleri gerçekleşecek.

Gençler Eğlenirken 
Öğrenecek
Eski Habipler Mahalle Tesisi’nin 
içinde yer alan Gençlik Merkezi, 
çocukların eğitsel, kültürel, 
sanatsal ve sportif faaliyetlerle 
iç içe olmasına imkân sunacak. 
Gençlerin keyifli ve verimli 
zaman geçirmesi için her 
şeyin düşünüldüğü tesiste 
binlerce kitap seçeneği sunan 
bir ‘Kitap Kafe’ de yer alacak. 
Ayrıca oyun tutkunları, son 
dönemlerin popüler platformu 
olan E-Spor’a mahalle hizmet 
tesisinden erişebilecek.



Sultangazi
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Sultangazi Belediyesi, ilçedeki yeşil alanların sayısını her geçen gün artırarak sosyal yaşam 
alanlarının kalitesini yükseltmeyi sürdürüyor. Yeşil alanların bakımı yapılırken, cadde ve sokaklar 
rengarenk çiçeklerle donatılıyor. 

Sultangazi’ye
Yeşil Çok Yakışıyor

 Gelecek nesillere bırakıla-
cak en önemli mirasın yeşil 
alanlar olduğu bilinciyle ha-
reket eden Sultangazi Beledi-
yesi, ilçe genelinde hummalı 
bir çalışma yürütüyor. İlçe 
sakinlerinin yeşille iç içe ol-
ması adına yoğun mesai har-
canırken, daha modern bir 
Sultangazi için de titizlikle 
çalışılıyor. 

 Park Sayısı 314’e Çıktı
Başta çocuklar olmak üzere 

vatandaşların yeşil alanlarda 
bol bol vakit geçirmesi adına 
son yapılan 18 parkla birlikte 
ilçedeki parkların sayısı 314’e 
ulaştı. Belirlenen park ve ye-
şil alanlara yapılan yürüyüş 
yollarıyla vatandaşların spor 
yapmasına imkan sağlandı. 

 Çiçeklerle Her Yer Rengarenk
Belediye ekipleri, ilçedeki 
cadde, sokak, okul, park ve 
yeşil alanlarda bitkilendirme 
çalışması yapıyor. Ayrıca il-

çeye estetik bir görünüm ka-
zandırmak amacıyla park ve 
yeşil alanlarda düzenli olarak 
yazlık ve kışlık olmak üzere 
mevsimlik çiçek dikimi yapı-
lıyor. 
Kış aylarında menekşe, çuha, 
papatya dikilirken, bahar ay-
larının yaklaşmasıyla lale ve 
sümbül soğanı dikimi yapı-
lıyor. Sokakların yaz ruhuna 
uyum sağlaması adına sar-
dunya, begonya, cam güzeli, 
zinya ve kadife çiçeği dikimi 
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gerçekleştiriliyor. 2 yıl içeri-
sinde dikilen mevsimlik çi-
çeklerin sayısı 4 milyon 300 
bini geçti. 

 Budama Çalışmaları
Belediye ekipleri, ağaç kö-
künün sağlıklı gelişebilmesi 
ve çevreye zarar vermemesi 
için ilçe genelinde ağaçlara 
budama işlemi gerçekleşti-
riyor. Ekipler, her ağaç için 
ayrı değerlendirme yapar-

ken, ağacın türü ve durumu-
na göre en iyi budama yönte-
mini belirliyor. 

 Park ve Yeşil
 Alanlara Bakım

Park ve yeşil alanların bakı-
mı, belediye ekipleri tarafın-
dan düzenli olarak yapılıyor. 
Yeşil alanlarda çim biçimi 
gerçekleştirilirken, park ve 
oyun gruplarının kontrolü ve 
tadilatı da gerçekleştiriliyor. 

“Mutluluk sosyal
yaşamdan geçer”
Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, yeşil alan-
ların sayısını gün geçtikçe artırdıklarını belirtti. Başkan 
Dursun, “Komşularımız yeşil alanlarda doyasıya vakit 
geçirsin, çocuklarımız parklarda oyun oynasın diye yeşil 
alan ve parklarımızın sayısına her geçen gün yenilerini 
ekliyoruz. Mutluluğun sosyal yaşamdan geçtiği bilinciyle 
hareket ediyor, komşularımızın daha yeşil bir Sultanga-
zi’de yaşaması için yoğun çaba harcıyoruz” diye konuştu. 



Sultangazi
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21-26 Mart Orman Haftası’nda Sultangazi Belediyesi, Hacı Bektaş-i Veli Şehir Ormanı’nda dikkat 
çeken bir etkinlik düzenledi. Şehir Ormanı’na gelen vatandaşlar, çevre bilincine dikkat çekmek için 
ormanının ortasına konulan buzdan yapılmış fosili görünce şaşkınlığını gizleyemedi. 

Sultangazi’de500
Milyon Yıllık Fosil

 Sultangazi Belediyesi, Or-
man Haftası kapsamında an-
lamlı bir etkinliğe ev sahipliği 
yaptı.  ‘Çevreyi koru özenle, 
geleceğe bak güvenle’ sloga-
nıyla Hacı Bektaş-i Veli  Şehir 
Ormanı’nda etkinlik düzen-

lendi. Etkinliğe Sultangazi 
Belediye Başkanı Av. Abdur-
rahman Dursun ve eşi Tuba 
Dursun, AK Parti İlçe Başkanı 
Süleyman Yiğitoğlu, MHP İlçe 
Başkanı Yusuf Özel, Meclis 
üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

 Atıklara Dev Fosille
 Dikkat Çekildi

Sultangazi Belediyesi Hacı 
Bektaş-i Veli Şehir Ormanı’na 
buzdan yapılmış bir fosil ge-
tirildi. Ormana rastgele atı-
lan çöplerin çevreye verdiği 
tahribatı anlatmak için atık-
lardan insan figürü oluşturu-
larak buzdan yapılan fosilin 
içine yerleştirildi. Ziyaretçi-
ler, etkinlik alanındaki 500 
milyon yıllık dev fosili görün-
ce şaşkınlığını gizleyemedi. 

 Bilgilendirici Sergi
Etkinlik alanında atıkların 
orman içinde ne kadar süre 
yaşadığı, ormanların nasıl 
oluştuğu ve ülkemizde yer 
alan ormanlarla ilgili sayısal 
verilerin olduğu bir sergi de 
yer aldı.
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 Kaşif Ekibi Şehir Ormanı’nda 
Sultangazi Belediyesi Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan Bi-
lim ve Kültür Merkezi de 
bu etkinliğin içinde yer aldı. 
Bilim ve Kültür Merkezi’ne 
bağlı Kaşif Ekibi, çevre bilin-
cine dikkat çekmek amacıyla 
doğa ile ilgili yaptıkları resim-
leri alanda sergiledi. Kaşifler 
daha sonra, Şehir Orma-
nı’nda keşif yaparak mercek-

lerle ağaçları ve bitkileri in-
celedi. Belediye Başkanı Av. 
Abdurrahman Dursun, ge-
leceğe bırakılacak en değerli 
mirasın yeşil alanlar olduğu-
na dikkat çekti. Başkan Dur-
sun, “Çocuklarımızın daha 
kaliteli bir yaşam sürmesi 
adına yeşili korumamız ge-
rekiyor. Burada da 7’den 70’e 
hepimize önemli görevler 
düşüyor. Bugün burada rast-

gele umursamadan atılan 
çöplerin doğada uzun yıllar 
kalabileceğini göstermek için 
Orman Haftası kapsamında 
bir etkinlik düzenledik. Eğer 
ormanlarımızı korumaz, 
atıklarımızı çevreye atarsak 
geleceğe bırakacağımız mi-
ras kocaman bir fosil olur. 
Unutmayalım ki, ormanları 
ve dünyayı korumak bizim 
elimizde” diye konuştu. 
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 Turgut Özal, 13 Ekim 
1927’de Malatya’da doğdu. 
Babasının memuriyeti se-
bebiyle Anadolu’nun çeşitli 
kentlerinde öğrenim gördü. 
Bilecik’in Söğüt ilçesinde 
başladığı ilkokulu dördüncü 
sınıfta iken babasının tayini 
nedeniyle Silifke’de bitirdi. 
Silifke’de devam ettiği orta-
okulu Mardin’de tamamladı. 
Liseyi Konya’da okuyan Özal, 
1945’te girdiği İstanbul Tek-
nik Üniversitesi’nden 1950’de 
yüksek mühendis olarak me-
zun oldu.
Üniversite yıllarında yakın 
arkadaşı olan Necmettin Er-
bakan ve Abdurrahman Şe-
ref Güzelyazıcı’nın evindeki 
bir sohbette Abdülaziz Bek-
kine ile tanıştı. Bu tanışıklık 
Özal’ın dini konulardaki gö-
rüşlerini ciddi anlamda şe-
killendirmesine ve hayatının 
geri kalanını etkilemesine ne-
den olmuştu. 

 Demirel ile
 Beraber Çalıştılar

Okul hayatında çalışkanlığı 
ile dikkat çeken Özal, bu özel-
liğini iş hayatında da sürdür-
dü. İlk görevine 1950’de Elek-
trik İşleri Etüt İdaresi’nde 
başladı. Süleyman Demirel, 
kurumda baraj projelerini 
çizerken Özal da projelerin 
elektrikle ilgili hesaplarını 
yapıyordu. Bu yıllarda Hasan 
İnan’ın kızı Ayhan Hanım’la 
evlenen Özal’ın evliliği yakla-
şık 6 ay sürdü. 
İş hayatında daha ileriye git-
mek adına elektrik enerjisi 
ve mühendislik ekonomisiyle 
ilgili eğitim görmek üzere bir 

yıllığına ABD’ye gitti. Bu seya-
hat Özal’ın sadece iş hayatını 
değil, politik görüşlerini de 
etkileyen bir sürece dönüştü. 
Turgut Özal, ikinci evliliğini 
31 Mayıs 1953’te Semra Yeyin-
men ile gerçekleştirdi. 1957 
yılında ise Devlet Su İşleri Ge-
nel Müdürü olan Süleyman 
Demirel’in danışmanlığını 
yaptı. 
1961-62 yılları arasında as-
kerlik hizmetini Milli Savun-
ma Bakanlığı Bilimsel Danış-
ma Kurulu üyesi olarak yaptı.
Devlet Planlama Teşkilatı’nın 
kurulmasına katkıda bulu-
nurken aynı zamanda Orta-
doğu Teknik Üniversitesi’nde 
ders de verdi.

_______  f  _______ 

Zekası, çalışkanlığı ve ileri görüşlülüğü ile basamakları 
hızla tırmandı. Bir ülkenin kaderini değiştirecek 

ekonomik ve sosyal dönüşümün altına imzasını attı. 
İşte Türkiye’nin sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 

başarılarla dolu hayat hikayesi…

Sultangazi

Turgut Özal
Bir Başarı 
Hikayesi
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 ‘Sandalyesiz Bakan’
12 Eylül 1980 askerî müdaha-
lesinden sonra kurulan hükû-
mete ekonomik işlerden so-
rumlu Başbakan Yardımcısı 
olarak atandı. Türliye’nin en 
köklü ekonomik reformuyla 
ilgili kararların alınmasında 
onun da imzası vardı. Kısa 
süre içerisinde halk tarafın-
dan çok sevilmesi ve yaptığı 
işlerin takdir görmesi nede-
niyle ‘Sandalyesiz Bakan’ sı-
fatını aldı. 

 Anavatan Partisi 
1982 yılında bu görevinden 
istifa ederek Anavatan Par-
tisi’ni kurdu. Seçim döne-
minde ülkenin ekonomik so-
runlarını çözecek projelerle 
halka seslenen Özal, hedef 
kitle olarak ‘Orta direk’i seç-
mişti. 
Genel seçimlerde partisinin 
birinci gelmesi üzerine hü-
kümeti kurmakla görevlen-
dirildi ve Türkiye Cumhuri-
yeti’nin 19. Başbakanı oldu. 
Halk,  Özal’ı o kadar çok sev-
di ki 1987 seçimleri sonrasın-
da tekrar hükümet kurdu 
ve başbakan olarak 
görev yaptı. 
‘Orta direk’ kısa 
sürede renkli tele-
vizyonla, özel ka-
nallarla, ithal kıya-
fetlerle, son model 
arabalarla tanış-
ma fırsatı buldu. 
Görev sürecinde 
Türkiye, belki de 
en büyük sosyal 
değişimini yaşadı. 

 Cumhurbaşkanı Özal
31 Ekim 1989’da Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi tarafından 
Türkiye Cumhuriyeti’nin se-
kizinci Cumhurbaşkanı ola-
rak seçildi. Özal, 60 yıllık bir 
ülkenin kaderini değiştirecek 

ekonomik ve sosyal dönü-
şümün mimarı oldu. 

17 Nisan 1993’te 
kalp krizi geçire-
rek hayatını kay-
betti. Böylece 1983 
yılında başlayan, 
Türkiye’nin eko-
nomik, siyasal ve 
toplumsal alan-
larında birçok 
yeniliğin yapıl-
dığı bir dönem 
sona erdi. Özal, 
ölümünün üze-
rinden yıllar 
geçse de yap-
tığı işlerle 
gönüllerde 

yer etmeyi  
başardı.

Başarılı, Güvenilir
İleri Görüşlü…
1965’te Süleyman Demirel 
Hükümeti kurulunca 
çalışkanlığı, disiplini ve 
güvenirliğiyle ön plana çıkan 
Özal basamakları hızla 
tırmanmaya başladı. 1967’de 
Devlet Planlama Teşkilâtı’nın 
başına getirildi. Aynı zamanda 
Ereğli Demir-Çelik Fabrikaları 
Yönetim Kurulu üyeliği, Para 
Kredi başkanlığı, Ekonomik 
Koordinasyon Kurulu 
başkanlığı, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ve Bölgesel 
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 
kurul başkanlığı da yaptı. Özal, 
12 Mart 1971 muhtırasının 
ardından görevden alınınca 
Dünya Bankası’ndan gelen 
teklifi kabul ederek Dünya 
Bankası Başkanı Robert 
Strange McNamara’nın özel 
danışmanı oldu.
Özal, Türkiye’ye döndükten 
sonra çeşitli kuruluşlarda 
çalıştı. 1979 yılı sonlarında 
ise Başbakanlık Müsteşarı 
olarak atandı. Aynı dönemde 
Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı görevini de 
vekâleten yürüttü. 



Sultangazi
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 Sultangazi Belediye Mec-
lisi Nisan ayı ikinci oturumu 
Belediye Meclis Başkan Vekili 
İmdat Kamacı başkanlığında 
yapıldı. Görüşmelerin ana 
gündem maddesi 2020 Mali 
Yılı Faaliyet Raporu oldu. 
Meclisin onayına sunulan fa-
aliyet raporu, oy çokluğu ile 
kabul edildi. 
Sultangazi Belediye Başkanı 
Av. Abdurrahman Dursun, 
görevi devraldıkları günden 
bu yana ilçe genelinde yapı-
lanları detaylı bir sunumla 
meclis üyeleriyle paylaştı. 
Sultangazi için gece gündüz 
demeden çalıştıklarını belir-
ten Başkan Dursun, eşitlik ve 
adalet çerçevesinde ilçenin 
her noktasına hizmet ulaştı-
rıldığını söyledi. 

  “Sultan Şehir Hedefine
 Emin Adımlarla İlerliyoruz”

Belediye Başkanı Av. Abdur-
rahman Dursun, Sultanga-
zi’nin modern bir görünüme 
kavuşması için altyapı, üstya-
pı, çevre ve yeşil alan çalışma-
larına hız verdiklerini belirtti. 
Hizmetin, sadece fiziki me-
kanlardan ibaret olmadığı-
nın söyleyen Başkan Dursun, 
ilçenin kültür, sanat, spor ve 
eğitim faaliyetleri ile anılması 
için de yoğun bir mesai harca-
dıklarını belirtti. Başkan Dur-
sun, “Hep Birlikte Daha İyiye” 
diyerek çıktığımız bu yolda 
güzel ilçemizi hem komşu-
larımızın keyifle yaşayacağı, 
hem de İstanbul’un dört bir 
yanından vatandaşlarımızın 
ziyaret edebileceği ormanı, 

Sultangazi Belediyesi’nin 
2020 Mali Yılı Faaliyet 
Raporu meclis onayından 
geçti. Başkan Av. 
Abdurrahman Dursun, ilçe 
genelinde yapılan projeleri 
detaylı bir sunumla meclis 
üyelerine anlattı.

2020 Faaliyet Raporu
Meclis Tarafından 
Onaylandı
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piknik alanları ve doğa ile iç 
içe ortamlarıyla rahatça vakit 
geçirebilecekleri bir yer ko-
numuna getirmek için proje-
ler üretiyoruz”  diye konuştu. 

  “Eğitim Her Zaman
 Önceliğimiz”

“Her şey eğitimle başlar”  di-
yen Belediye Başkanı Av. Ab-
durrahman Dursun, Sultan-
gazi’nin eğitim konusunda 
önemli bir mesafe katettiğini 
belirterek, “Belediye olarak 
eğitime verdiğimiz önem or-
tadadır. İlçemizdeki mevcut 
okullarımızın fiziki kalitesi-
ni yükseltirken, Fen Lisesi 
gibi nitelikli okullar kazan-
dırmak için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Malkoçoğlu, 
Yayla ve Habipler mahalle-
lerimize okuyucuya binlerce 
seçenek sunan ‘Kitap Ka-
fe’leri kazandırdık. İlçemize 
bir de Çocuk Kütüphanesi 
kazanadırdık.  Şu anda 13 kü-
tüphane ile ilçemize hizmet 
veriyoruz. Gençlere yönelik 
SEDA kurslarımızla da bin-
lerce yavrumuzu lise ve üni-
versite giriş sınavlarına ha-
zırlıyoruz. Fiziken ve ruhen 
sağlıklı gelişebilmeleri için 
gençlerimize yeni spor alan-

ları kazandırıyoruz.” dedi.  

 Sultangazi’ye Yepyeni
 Projeler

Başkan Dursun, ilçe sakinle-
rinin birçok ihtiyacını tek bir 
çatı altında karşılayabilecek 
hizmet tesisleri ile ilgili bilgi-
ler de verdi. Başkan Dursun, 
“Yapımında sona yaklaştığı-
mız Eski Habipler Mahallesi 
Hizmet Tesisi’nin projesine 
yüzme havuzu da ilave et-
miştik. Yakın zamanda tefri-
şatını da tamamlayarak hiz-
mete açmayı planladığımız 
yüzme havuzundan kapalı 
pazar alanlarına, kütüpha-
neden atölyelere, kuaförden 
E-Spor’a birbirinden farklı 
bölümleri içinde barındıran 
tesis, mahalle sakinlerine tek 
bir çatı altında birçok hiz-
met sunacak. Diğer yandan, 
ilçemize çok fonksiyonlu 2 
ayrı Kültür Merkezi kazan-
dırıyoruz. Spor merkezi, 
atölyeleri, ders çalışma alan-
ları ve taziye kabul alanlarını 
içinde barındıran İsmetpa-
şa Mahallesi’ne inşa edilen 
Kültür Merkezi’nin de kısa 
zamanda tamamlanmasını 
planlıyoruz.  Yapımına de-
vam ettiğimiz Uğur Mumcu 

Kültür Merkezi; meslek ve 
sanat atölyeleri, kadın spor 
merkezi, Sultan Kadın el 
emeği ürünleri sergi ve satış 
ofisinin yanı sıra kadın er-
kek taziye salonuyla da bu 
yıl içinde hizmet vermeye 
başlayacak.” diye konuştu. İl-
çeye birçok yeni merkez ka-
zandıracaklarını ifade eden 
Başkan Dursun, sözlerine 
şöyle devam etti: “Esentepe 
Mahallemize içinde Engelli-
ler Merkezi de bulunan bir  
Gençlik ve Spor Merkezi ka-
zandırmak için Gençlik ve 
Spor Bakanlığımızla görüş-
meler yaptık. Yakında ihale 
ederek yapımına başlıyoruz. 
Gençler, merkezde bulunan 
yüzme havuzu sayesinde 
dört mevsim doyasıya havu-
zun tadını çıkarırken, SPA 
merkezinde fitness, aerobik 
ve pilates yapma imkanı da 
bulacak. Birbirinden farklı 
aktivitelerin yer alacağı mer-
kezde, projelerimiz arasında 
yer alan engellilere yönelik 
yatırımlardan birini de haya-
ta geçirmiş olacağız. Engelli 
Merkezi’nde grup ve birey-
sel çalışma odaları, oyun 
odası, psikolojik danışma 
odaları yer alıyor.” 



Sultangazi

 ‘Hayatı paylaşmak için en-
gel yok’ diyerek çalışmalarını 
sürdüren Sultangazi Beledi-
yesi, ilçede ikamet eden özel 
çocukları yalnız bırakmıyor. 
Onların sosyal hayata adap-
te olmalarını kolaylaştırmak, 
sosyalleşmelerini sağlamak 
ve motor becerilerini güçlen-
dirmek adına Down Send-
romlu ve ortopedik engelli 
özel çocuklara Temek Okçu-
luk Eğitimi verildi.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan 

Bilim ve Kültür Merkezi’nde 
verilen eğitimlerde maske, 
mesafe ve temizlik kuralları-
na harfiyen uyuldu. Öğren-
ciler, sosyal mesafenin ko-
runması adına iki ayrı gruba 

Down Sendromlu
Çocuklara
Sertif ika Töreni

21 Mart Dünya Down 
Sendromu Farkındalık 
Günü gelmeden harekete 
geçen Sultangazi 
Belediyesi, ‘Temel 
Okçuluk’ eğitimi verdiği 
özel çocuklar için sertifika 
töreni düzenledi. Çocuklar, 
sertifikalarını Belediye 
Başkanı Av. Abdurrahman 
Dursun’un elinden aldı.
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ayrıldı. 1 ay süren derslerle 
eğitmenler, ata sporu olan 
okçuluğun inceliklerini özel 
öğrencilerine uygulamalı ola-
rak gösterdi. 
21 Mart Dünya Down Sendro-
mu Farkındalık Günü kapsa-
mında, Temel Okçuluk kur-
sunu başarıyla tamamlayan 
özel çocuklar için sertifika 
töreni düzenlendi. Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan Bilim ve 
Kültür Merkezi’nde düzenle-
nen programa Belediye Baş-
kanı Av. Abdurrahman Dur-
sun ve eşi Tuba Dursun, AK 
Parti İlçe Kadın Kolları Baş-

kanı Vasfiye Ayvalı, AK Parti 
İlçe Gençlik Kolları Başkanı 
Yasin Bakırcı, meclis üyele-
ri, rehabilitasyon merkezi 
yönetici ve sahipleri ile kurs 

öğrencileri ve aileleri katıldı. 
Öğrenciler, sertifikalarını Be-
lediye Başkanı Av. Abdurrah-
man Dursun’un elinden aldı. 
Başkan Dursun, özel çocuk-
larla bol bol hatıra fotoğrafı 
çektirdi. 

Sultangazi Belediyesince, Temel 
Okçuluk Eğitimi verilen down 
sendromlu ve ortopedik engelli 
özel çocuklarımızın sosyal hayata 
adapte olmaları hedeflendi.



Sultangazi
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 Sultangazi Belediyesi, so-
kaklardaki konuşamayan 
dostlarımızın olumsuz hava 
şartlarından etkilenmeme-
si, kendilerini daha güvende 
hissetmeleri ve yerlerinin 
belli olması için harekete 

geçti. Kedilere sıcak bir yuva 
vermek için Kedi Evi projesi 
hayata geçirildi. Ahşaptan 5 
bölmeli, 3 katlı 27 tane kedi 
evi yapıldı. Kedi evleri muh-
tarlıkların önüne, sokak hay-
vanlarının yoğun yaşadığı 

parklara ve hayvan severle-
rin yoğun olduğu noktalara 
bırakılacak. Kedi Evlerinin 
önüne sevimli dostlarımızın 
yiyecek içecek sıkıntısı yaşa-
maması için 2 bölmeli mama 
ve su kabı bırakılıyor.

Sultangazi Belediyesi, pandemi sürecinde de sokak hayvanlarını 
yalnız bırakmıyor. Sultangazi Belediyesi, kedilere özel evler 
yaparak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veterinerlik İşleri 
Şefliği bahçesinde Kedi Köyü oluşturdu. Buradaki Kedi Evleri, 
ilçenin farklı noktalarına gönderiliyor.

Minik Dostlarımıza
Yaşam Alanları

Kedi Evleri Sokak 
hayvanlarının, 
özellikle 
pandemi 
sürecinde 
bize her 
zamankinden 
daha çok 
ihtiyacı var.

__
  _

  __
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 “Sultangazi’nin
 Kedileri Eve Çıktı”

Sultangazi Belediye Başkanı 
Av. Abdurrahman Dursun, 
“Onlar bizim konuşamayan 
can dostlarımız…. Onların 
bize özellikle pandemi süre-
cinde her zamankinden çok 
ihtiyaçları var. Bu yüzden 
onlara sıcak bir yuva vermek 
amacıyla Kedi Evi projesini 
hayata geçirdik. Kedi Evleri 
sayesinde belirli noktalara 

topladığımız can dostlarımı-
zı daha kolay takip edeceğiz. 
Olumsuz hava şartlarından 
ve trafik karmaşasından on-
ları bir nebze olsun koru-
muş olacağız” diye konuştu. 
Başkan Dursun çocuklar ve 
hayvan severlerle birlikte Ve-
terinerlik İşleri Şefliği bahçe-
sinde yer alan “Kedi Evlerini” 
inceledi. Yeni evlerinde oyna-
yan kediler renkli görüntüle-
re sahne oldu.

Sultangazi Belediyesi
pandemi sürecinde 
de sokak hayvanlarını
yalnız bırakmıyor. 



Sultangazi

 Sultangazi Belediyesi, İstik-
lal Marşı’nın kabulünün 100. 
yılında anlamlı bir etkinliğe 
ev sahipliği yaptı. 15 Temmuz 
Şehitler ve Demokrasi Mey-
danı’nda düzenlenen etkin-
likle Türk milletinin yazdığı 
kahramanlık destanını dize-
lere döken İstiklal Şairi Meh-
met Akif Ersoy da saygıyla 
anıldı. Etkinliğe Sultangazi 
Kaymakamı Uğur Kalkar, Be-
lediye Başkanı Av. Abdurrah-
man Dursun, AK Parti İlçe 
Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, 
belediye meclis üyeleri ile çok 
sayıda vatandaş katıldı. 

 Türkiye Haritası Şeklinde 
 Dev Puzzle

İstiklal Marşı’nın 100. yılına 
özel hazırlanan etkinlik için 
meydana Türkiye’yi temsil 
eden dev bir puzzle kuruldu. 
Bağımsızlık uğruna canları-
nı feda eden şehitleri anmak 
adına kırmızı renkte tasarla-
nan Türkiye haritasının üze-
rine İstiklal Marşı’nın 2 kıtası 
yazıldı. Dev puzzle, illere göre 
ayrılarak 81 parçaya bölündü. 
Etkinliğe gelen vatandaşlar, 
puzzle parçalarını tamamla-
yarak Türkiye haritası ve İs-
tiklal Marşını ortaya çıkardı. 

İstiklal Marşı’nın
100. Yılı Sultangazi’de 
Coşkuyla Kutlandı

_______  _  _______ 

İstiklal Şairimiz Mehmet 
Akif Ersoy’un kaleme aldığı 
İstiklal Marşı’nın kabulünün 

100. yılı Sultangazi’de 
coşkuyla kutlandı. 15 
Temmuz Şehitler ve 

Demokrasi Meydanı’na 
kurulan Türkiye haritası 
şeklindeki dev puzzle’ı 
vatandaşlar tamamladı. 
81 parçalık puzzle’ın son 

parçasını Belediye Başkanı 
Av. Abdurrahman Dursun 

yerleştirdi. 

_______  _  _______
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İstiklal Marşının kabulünün 
100. yılına özel gerçekleştiri-
len puzzle’ın son parçasını ise 
Sultangazi Belediye Başkanı 
Av. Abdurrahman Dursun 
yerleştirdi. 

  “İstiklal Marşı bağımsızlığa,
 Hakk’a ve yurdumuza
 bağlılığın simgesidir”

Belediye Başkanı Av. Ab-
durrahman Dursun, mey-
dandaki kalabalığa seslendi. 
Başkan Dursun, “Bu cennet 
vatan için kanının son dam-
lasına kadar bağımsızlık 
mücadelesi veren tüm kah-

ramanlarımızı minnetle anı-
yoruz. Türk milletinin verdiği 
destansı mücadeleyi en iyi 
şekilde dizelere dökebilen ve 
her okuduğumuzda bizleri 
duygulandırdığı gibi göğsü-
müzü kabartan İstiklal Mar-
şı’mızın yazarı Mehmet Akif 
Ersoy’a da Allah’tan rahmet 
diliyoruz. Türk ulusunun ba-
ğımsızlığa, Hakk’a, yurduna 
ve dinine bağlılığını dile ge-
tiren İstiklal Marşı’mızın ka-
bulünün 100. yılı kutlu olsun. 
Başta Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşları 
olmak üzere, bu İstiklal Mü-
cadelesi’nde yer alan tüm 
ecdadımızı saygı ve şükranla 
anıyoruz.“ diye konuştu. 

 Resim Sergisi
Sultangazi Bilim ve Kültür 
Merkezi öğrencilerinin yap-
tığı Mehmet Akif Ersoy ve 
İstiklal Marşı temalı resimler 
de meydanda sergilendi. Mil-
lî Mücadele dönemini konu 
alan açıklamalı arşiv fotoğ-
raflarının yer aldığı sergi de 
ziyaretçilere duygu dolu anlar 
yaşattı. Vatandaşlar, İstiklal 
Marşı’nın 100. Yıldönümü anı-
sına hazırlanan platformun 
önünde bol bol hatıra fotoğra-
fı çekildi. Etkinliğe katılan her-
kese günün anısına Türk bay-
raklı rozetler hediye edildi.



Sultangazi

 Sultangazi Belediyesi Ve-
terineş İşleri Şefliği ekipleri, 
havaların ısınmaya başlaması 
ile birlikte yaz aylarının kor-
kulu rüyası olan sivrisinekle-
rin ilaçlanması için harekete 
geçti. 
Ekipler, sivrisinek, haşere ve 
larvaların ilaçlanması için ilçe 
genelinde hummalı bir çalış-

ma yürütüyor. İlaçlama araç-
ları her gün mahalle mahalle 
dolaşarak cadde ve sokakla-
rın ilaçlanmasını sağlıyor.  
Yaz aylarının rahat geçirilme-
si için larvalarla mücadele bü-
yük önem taşıyor. Bu yüzden 
ekipler, ilçe genelinde keşfe 
çıkarak sinek ve haşerelerin 
larvalarını bıraktığı durgun 
sular, su birikintileri, sazlık 
alanlar, dereler, üstü açık ve 
kapalı kanalları belirliyor. Ar-
dından bu alanlarda ilaçlama 
başlatılıyor. Böceklerin yoğun 
olduğu kanalizasyon ve logar-
larda da düzenli olarak ilaç-
lama işlemi gerçekleştiriliyor. 
İlaçlamanın yaz boyu etkili 
olması için çalışmalar düzenli 
aralıklarla devam edecek. 

Sultangazi  Belediyesi, vatandaşların rahat bir yaz sezonu geçirmesi amacıyla larva, sivrisinek 
ve haşere ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Su birikintileri, kanalizasyonlar, dereler ve sazlık 
alanlarda düzenli olarak ilaçlanıyor.

Sivrisineksiz Yaz İçin
İlaçlama Çalışmalarına Devam
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 Sultangazi Belediyesi, işlek 
cadde ve sokaklarda bulunan 
işyerlerinin kaldırım işgalini 
önlemek için harekete geçti. 
5326 sayılı Kabahatler Kanu-
nu çerçevesinde yaya yolu-
nu kapatan ya da sınırlayan 
işyerleri için çizgi çalışması 
yapılıyor. Zabıta ekipleri, 
dükkan dükkan dolaşarak 
kaldırım işgali yapan esna-
fı uyarıyor. Kaldırım işgalini 
önlemek adına çizgi çalışma-
sı yapılıyor. Ekipler, esnaftan 
sarı çizgiyle işaretlenen yerin 
dışına çıkılmamasını istiyor. 
Kurala uymayan esnafa Ka-
bahatler Kanunu gereğince 
idari para cezasının uygula-
nacağı da ifade ediliyor.
Belediye Başkanı Av. Abdur-
rahman Dursun, esnafın kal-
dırım işgali konusunda has-
sasiyet göstermesinin önem 

arz ettiğini ifade etti. Başkan 
Dursun; “Vatandaşımızın 
yaya yolunu daha rahat kulla-
nabilmesi için çizgi çalışması 

gerçekleştirmeye devam edi-
yoruz. Özellikle bebek ara-
bası ya da tekerlekli sandal-
ye kullanan kardeşlerimizin 
yaya yolunda sıkıntı yaşadığı 
noktalarda çizgi çalışması 
yaptık. Esnafımızdan ricamız 
bizlere yardımcı olmaları ve 
çizilen sarı çizgiyi aşmamala-
rıdır. Bu hususa dikkat eden 
esnaf kardeşlerimize teşek-
kür ediyor, henüz harekete 
geçmeyen esnafımız varsa da 
onların da zabıta ekiplerimi-
ze yardımcı olmasını bekliyo-
ruz” diye konuştu.

Sultangazi Belediyesi, vatandaşların cadde ve sokaklarda rahatça yürümesini engelleyecek 
biçimde yapılan kaldırım işgalinin önüne geçmeye devam ediyor. Ekipler, işyerlerinin önünde çizgi 
çalışması yaparak vatandaşın yolunu açıyor. 

Kaldırım İşgaline
Çizgili Önlem



Sultangazi
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 100’ün üzerinde Türk mü-
hendisin gece-gündüz çalı-
şarak ürettiği yerli otomobil 
TOGG, yüzleri güldürmeye 
devam ediyor. Biri sedan di-
ğeri SUV olan 2 model, Proto-
tipinin tanıtıldığı 2019 Aralık 
ayından bu yana tasarım ve 
özellikleriyle tüm dünyanın il-
gisini çeken yerli otomobil, bir 
hayali daha gerçeğe dönüş-
türdü. TOGG’UN SUV mode-

li, dünyanın en prestijli ödül-
lerinden birine layık görüldü. 

 52 Ülke Yarıştı 
1954 yılından bu yana ulus-
lararası alanda tasarım mü-
kemmelliğin simgesi olarak 
bilinen iF Tasarım Ödülle-
ri’nde bu yıl 52 ülkeden 10 
bine yakın proje yarıştı. 21 
ülkeden katılan 98 bağımsız 
jüri üyesi, dünyanın en iyi ta-

Yerli ve milli otomobil TOGG, bir kez daha Türkiye’nin göğsünü kabarttı. Tasarım ve özellikleriyle dikkatleri 
üzerine çeken yerli otomobil, dünyanın en prestijli Tasarım Ödülleri olan iF Design Award’da, C-SUV 
modeli ile mobilite alanında ödül almaya hak kazanan ilk Türk markası oldu.

Yerli ve Milli Otomobile
Büyük Ödül
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sarımlarını belirlemek için 
kapsamlı değerlendirmeler-
de bulundu. Türkiye’nin yerli 
arabası TOGG, C-SUV mo-
deli ile tasarım ödülüne layık 
görüldü. Böylece, yerli araba 
ile mobilite alanında ödül al-
maya hak kazanan ilk Türk 
markası olmayı başardı. 

 TOGG  Küresel Marka
 Olma Yolunda

Teknolojinin son imkanları-
nın kullanılarak tasarlandığı 
biri SUV, diğeri sedan olan 2 
modelden oluşan yerli oto-
mobil TOGG, küresel bir 
marka olma yolunda emin 
adımlarla ilerliyor. Çevre 
dostu olan elektrikli otomo-
bil piyasaya sunulduğunda 
Avrupa’nın klasik olmayıp 
doğuştan elektrikli ilk ve tek 
SUV modeli olacak. Gemlik’te 
bulunan fabrika inşaatının 
tamamlanmasının ardından 
TOGG yerli otomobil üretimi 
başlayacak ve 2022 tarihinde 
ilk seri üretim tamamlanacak.



Sultangazi

Sultangazi Belediyesi, 
geçtiğimiz kış kar mesaisini 

sürdürdü. Kar küreme 
araçları 7/24 Sultangazi 
sokaklarını dolaşırken, 

saha ekipleri buzlanmanın 
önüne geçmek için aralıksız 
tuzlama çalışması  yürüttü.

_______  _  _______

Sultangazi’de Kış Çalışmaları 
Beğeni Topladı
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 Geride bıraktığımız ay-
larda tüm İstanbul’u etkisi 
altına alan kar yağışı, mega 
kenti beyaza bürüdü. Hazır-
lıklarını günler öncesinden 
tamamlayan Sultangazi Be-
lediyesi, yoğun kar yağışıyla 
birlikte teyakkuza geçerek 
vatandaşların sorun yaşama-

masını sağladı. Karla müca-
delede görevli personel, 24 
saat boyunca kar yağışı ve 
buzlanmanın ilçe genelinde 
olumsuzluklara sebebiyet 
vermemesi için çalışmalarını 
sürdürdü. 9 JCB, 6 kar küre-
me ve tuzlama aparatlı araç, 
13 açık tuzlama kamyoneti, 3 
loder yükleyici, 1 greyder ve 
2 adet 4x4 pikap yol güven-
liğinin sağlanması ve yaya-
araç trafiğinde herhangi bir 
sıkıntının yaşanmaması için 
görevdeydi.
Buzlanmanın önüne geçmek 
için yaya sirkülasyonunun 
yoğun olduğu sağlık kuruluş-
ları, camiler, muhtarlıklar ve 
sitelere kar yağışından he-
men önce yüzlerce çuval kar 
tuzu dağıtıldı.

 Hastalara Yardım Eli
Kar yağışından en çok etkile-
nen noktalardan biri yüksek 
kesimde bulunan Yayla Ma-
hallesi oldu. Zorlu hava şart-
ları, hastaların hastaneye ula-
şımını da engelledi. Devreye 
Sultangazi Belediyesi girer-
ken, diyaliz ve kanser haftası 
vatandaşlar belediyemizin 
4x4 araçlarıyla evlerinden 
alınarak tedavileri için hasta-
neye ulaştırıldı.

 Sokak Hayvanlarına
 Mama Desteği

Konuşamayan dostlarımızın 
zor hava şartlarında yiye-
cek sıkıntısı yaşamaması için 
ekipler harekete geçti. Park-
lara ve belirlenen noktalara 
mama kapları bırakıldı.



Sultangazi
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Uğur Mumcu Mahallesi’nde
Kültür Merkezi
İnşaatı Devam Ediyor
Sultangazi Belediyesi, mahalle sakinlerinin birçok ihtiyacını tek bir çatı altında karşılayabileceği 
merkezlere yenilerini ekliyor.  Uğur Mumcu Mahallesi’nde inşaatı devam eden Kültür Merkezi’nin 
en kısa zamanda tamamlanması planlanıyor.
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 İlçe sakinlerinin daha kali-
teli hizmet alabilmesi için hız 
kesmeden çalışan Sultangazi 
Belediyesi, yaşam kalitesini 
artıran projeleri hayata ge-
çirmeyi sürdürüyor. İnşaatı 
devam eden Uğur Mumcu 
Mahallesi Kültür Merkezi, tek 
bir çatı altında birçok hizme-
ti bir arada sunacak.

 Meslek ve Sanat Atölyeleri
Uğur Mumcu Mahallesi Kül-
tür Merkezi’nde yer alacak 
atölyeler, hobi ya da meslek 
edindirmeye yönelik farklı 
branşlarda eğitim verecek. 
Stilistlikten el sanatlarına, re-
sim ve müzikten okuma atöl-
yeleri ve bilgisayar laboratu-
varına kadar geniş bir içeriğe 
sahip olacak.

 Sultan Kadın El Emeği
 Ürünleri Sergi ve Satış Ofisi

Kadınlar burada, el sanat 
atölyelerinde ürettikleri el 
emeği göz nuru ürünleri ser-
gilemenin yanı sıra, ürünleri-
ni satışa çıkarma imkânı da 
bulacak.

 Kadın Spor Merkezi
Kültür Merkezi bünyesinde 
bulunacak olan kadın spor 

merkezi, ‘Kendine Değer Ver 
Hayatında Spora Yer Ver’ 
sloganıyla kadınları sağlıklı 
bir yaşamın kapılarını arala-
maya davet edecek. Kadınlar 
uzman eğitmenler eşliğinde 
spor yapma imkânı bulacak.

 Kadın-Erkek Ayrı Taziye Evi
Uğur Mumcu Mahallesi Kül-
tür Merkezi, toplumumuzda 
önemli bir yeri bulunan tazi-
ye geleneğini de yaşatacak. 
Cenaze sahiplerine büyük 
kolaylık sağlayacak olan ta-
ziye evinde kadın ve erkekler 
için ayrı ayrı alanlar oluştu-
rulacak. Böylece cenaze sa-
hipleri rahatça misafirlerini 
ağırlayıp, taziyelerini kabul 
edebilecek. Taziye evinde 
kadın ve erkekler için mescit 
alanları da yer alacak.

 Kütüphane, Muhtarlık Binası 
 ve 112 Hızır Acil Servisi

Uğur Mumcu Mahallesi’ne 
yapılacak Kültür Merkezi 
bünyesinde kütüphane ve ka-
feterya da mahallelilere hiz-

met verecek. Ayrıca merkez 
bünyesinde muhtarlık binası 
ve 112 Hızır Acil Servis birimi 
de yer alacak. İnşaatı devam 
eden Kültür Merkezinin kısa 
süre içinde tamamlanması 
planlanıyor.



Tarihin Kara Lekesi

 Sultangazi Belediyesi, 28 
Şubat Darbesi’nin 24. yıldö-
nümünde anlamlı bir etkin-
liğe ev sahipliği yaptı. Aka-
demisyen Dr. Tacettin Kutay 
moderatörlüğünde gazeteci 
Yakup Köse, darbenin tüm 
bilinmeyenlerini “Öncesi ve 
Sonrasında 28 Şubat Darbe-
si” adlı programda konuştu. 
Sultangazi Belediyesi’nin 
kurumsal sosyal medya he-
saplarından canlı yayınlanan 
programa izleyicilerin ilgisi 
yoğundu. Programda, inanç 
ve fikir özgürlüğüne en bü-

Sultangazi İbn-i Sina Kültür Sanat ve Sağlık Sezonu kapsamında 
akademisyen Dr. Tacettin Kutay ve gazeteci Yakup Köse, “Öncesi 
ve Sonrasında 28 Şubat Darbesi” programıyla dijital ortamda ilçe 
sakinleriyle buluştu. Programda, 28 Şubat’ta yaşanan olaylar ve 
perde arkası ile darbenin mağdurları konuşuldu.

Sultangazi
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yük darbenin vurulduğu 
tarih olan 28 Şubat’ın bera-
berinde getirdiği olumsuz-
luklar ele alındı. 28 Şubat’ın 
zihinlere yapılmış çok bü-
yük bir operasyon olduğu, 
insanların inançlarından 
dolayı türlü baskılarla sin-
dirilmeye çalışıldığı, başör-
tülü bireylerin üniversite 
kapılarında hakarete ma-
ruz kaldığı, başlarını açma-
ya zorlandığı ve bunun için 
ikna odalarının kurulduğu 
yıllar hatırlatıldı. 

  “Tarihe kara bir leke
 olarak geçti”

Belediye Başkanı Av. Ab-
durrahman Dursun, milli 
iradenin yok sayıldığı 28 Şu-
bat sürecinde yaşananların 
tarihe kara bir leke olarak 
geçtiğini belirtti. Başkan 
Dursun, “O kara gecenin 
üzerinden tam 24 yıl geçti. 
28 Şubat Darbesi, demok-
rasiyi, milleti ve iradesini 
hedef almıştır. 28 Şubat 
Darbesiyle birlikte mağdu-
riyet yaşayanları hürmetle 
anıyoruz. Şükürler olsun ki 
bugün çok farklı bir Türkiye 
var.” diye konuştu.
Türkiye’nin darbelere geçit 
vermediğini belirten Baş-
kan Dursun, “Demokrasiyi 
yok sayarak millet iradesini 
görmezden gelen zihniyet, 
maalesef yakın zamanda 15 
Temmuz gecesinde de yine 
sahneye çıktı.  Ancak, ku-
rulan oyunlar milletin kah-
ramanca duruşu sayesinde 
bozuldu. Türkiye, bu ülkede 
artık darbelere geçit olma-
dığını dosta düşmana, tüm 
dünyaya gösterdi” dedi.
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Sultangazi

 Ülkemizde ilk vakanın gö-
rüldüğü tarih olan 11 Mart 
2020’den bu yana ilçedeki 
tedbirleri üst seviyede tutan 
Sultangazi Belediyesi, sürecin 
en başından bu yana fedakar 
sağlık çalışanlarının yanında 
oldu. Herkesin evinde kala-
rak kendini izole etmeye ça-
lıştığı bir dönemde, ailelerin-

den uzakta büyük özveriyle 
çalışan, kendi canlarını hiçe 
sayarak hastalara yardım eli 
uzatan sağlık çalışanlarına 
konaklama, servis, dezenfek-
tan, maske desteği sağlandı. 
Görevleri başında korona-
virüse yakalanarak hayatını 
kaybeden sağlık çalışanları 
da unutulmadı. Sultanga-
zi Belediyesi, hayatını kay-
beden 21 doktor, hemşire, 
eczacı ve ebenin isimlerini 
yaşatmak için harekete geç-
ti. İlçedeki 21 parkın adında 
değişiklik yapılarak buralara, 
pandemi nedeniyle hayatını 
kaybeden sağlık çalışanları-
nın isimleri verildi. 
Yeni parkların isimlerinin 
tanıtılması için program dü-

_______  _  _______ 

Pandeminin başından bu 
yana, en ön safta mücadele 
veren sağlık çalışanlarına 

desteğini sürdüren 
Sultangazi Belediyesi, bu 
kez görevlerinin başında 

hastalık nedeniyle hayatını 
kaybeden sağlık çalışanları 
için harekete geçti. İlçedeki 

21 park ve yeşil alana 
sağlık şehitlerinin isimleri 

verildi. Parkların isimlerinin 
tanıtıldığı programa AK 

Parti İstanbul Milletvekili Av. 
Abdullah Güler, Sultangazi 
Kaymakamı Uğur Kalkar, 

Sultangazi Belediye Başkanı 
Av. Abdurrahman Dursun ve 
sağlık şehitlerinin yakınları 

katıldı.

_______  _  _______

Fedakar Sağlıkçıların İsimleri 
Sultangazi’deki
21 Parkta Yaşatılıyor
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zenlendi. Yeni adıyla Prof. Dr. 
Cemil Taşçıoğlu Parkı’nda 
düzenlenen programa AK 
Parti İstanbul Milletvekili Av. 
Abdullah Güler, Sultanga-
zi Kaymakamı Uğur Kalkar, 
Sultangazi Belediye Başkanı 
Av. Abdurrahman Dursun 
ve eşi Tuba Dursun, Prof. Dr. 
Cemil Taşçıoğlu’nun eşi Dr. 
Öğretim Üyesi Didem Taş-
çıoğlu, Sultangazi İlçe Sağlık 
Müdürü Dr. Mihriban Aksoy, 
hastane başhekimleri, haya-
tını kaybeden sağlık çalışan-

larının yakınları ile sağlık çalı-
şanları ve vatandaşlar katıldı.

 “Tüm sağlık şehitlerimize 
 Allah’tan rahmet diliyorum”

Programda konuşan AK Par-
ti İstanbul Milletvekili Av. Ab-
dullah Güler, “Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan yönetiminde ilgili 
bakanlıklarımız pandemi 
sürecini büyük bir titizlik ve 
hassasiyetle yürütüyor. Re-
havete kapılmadan maske, 
sosyal mesafe konusunda 

dikkatli olduğumuz takdirde 
bu süreci en hafif ve hızlı bir 
şekilde atlatabileceğimize 
inanıyorum. Görevi başında 
bu hastalığa yakalanarak ha-
yatını kaybeden tüm sağlık 
şehitlerimize Allah’tan rah-
met, yakınlarına başsağlığı 
diliyorum.” dedi.

  “Sağlık personelimize
 teşekkürü borç biliyoruz”

Pandemi boyunca en önemli 
görevin sağlık çalışanlarına 
düştüğünü belirten Beledi-
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Sultangazi

ye Başkanı Av. Abdurrah-
man Dursun, “Bir çok ülkede 
AVM’lerin, spor salonlarının 
hastaneye çevrildiği bir dö-
nemde Türkiye, verdiği mü-
cadeleyle tüm dünyaya örnek 
olmuştur. Süreci başarılı bir 
şekilde yöneten başta Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere 
Sağlık Bakanımız Fahrettin 
Koca ve tüm sağlık personeli-
mize teşekkürü bir borç bili-
yoruz” diye konuştu.
Programda konuşan, Prof. 
Dr Cemil Taşçıoğlu’nun eşi 
Dr. Öğretim Üyesi Didem 

Taşçıoğlu sağlık şehitlerinin 
isimlerinin parklara veri-
lerek ölümsüzleştirildiği-
ni ifade ederek, bu anlamlı 
program dolayısıyla Başkan 
Dursun’a teşekkür etti.
İlçe Müftüsü Abdullah Yıl-
maz’ın hayatını kaybeden 
tüm sağlık şehitleri için ettiği 
duanın ardından, katılımcı-
lar Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu 
Parkı’nın açılış kurdelesini 
kesti. Konuklar daha sonra 
sağlık şehitlerinin isimleri-
nin verildiği parkların fotoğ-
raflarından oluşan sergiyi 
gezdi.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu

Uz. Dr. Salih Cenap Çevli

Uz. Dr. Uğur Ertuğrul

Uz. Dr. Mustafa Kartal

Uz. Dr.Abdurrahman Nazif Eren

Dr. Halil Onalt

Ebe Gülsüm Yabancılar

Prof. Dr. Kaya Kılıç

Uz. Dr. Mesut Cem İlkin

Uz. Dr. Ertaç Altuner

Uz. Dr. Orhan Çaşkurlu

Dr. Yavuz Kalaycı

Hemşire Dilek Akcabelen

Uz. Dr. Engin Türkmen

Uz. Dr. Yavuz Eryılmaz

Uz. Dr. Ali İhsan Bulut

Uz. Dr. Ferruh İlter

Dr. Hasan Erdoğan

Hemşire Namaz Aras

Parklara verilen
yeni isimler şöyle:
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Sultangazi

 Sultangazi Belediyesi, spo-
ra ve sporcuya verdiği des-
teği sürdürüyor. Geleceğin 
yıldız sporcularını yetiştiren 
Sultangazi Belediyesi Genç-
lik ve Spor Kulübü, başarıla-
rına her geçen gün yenilerini 
ekliyor. Sultangazi Belediye-
si Gençlik ve Spor Kulübü 
güreşçisi olan 22 yaşındaki 
Mehmet Karaca, elde ettiği 
başarılarıyla adından söz et-
tiriyor. 2019’da Ukrayna’nın 
Odessa şehrinde düzenlenen 

Beach Wrestling Müsaba-
kalarında Dünya 2.si olarak 
gümüş madalya kazanan Ka-
raca, Antalya’da düzenlenen 
Türkiye U23 Serbest Güreş 
Müsabakasında aldığı dere-
ceyle başarısını taçlandırdı. 
Belediye Başkanı Av. Ab-
durrahman Dursun, genç 
sporcuyu tebrik etti. Başkan 
Dursun, “U23 Serbest Güreş 
Milli Takım Elemeleri’nde 
Türkiye ikincisi olan, Milli 
Takım kadrosuna girmeye 

hak kazanarak Sultangazimi-
zi gururlandıran kardeşimiz 
Mehmet Karaca’yı tebrik edi-
yorum. Genç sporcumuzun 
hem ilçemizi hem de ülkemi-
zi uluslararası arenalarda en 
iyi şekilde temsil edeceğine 
inancımız tam. Sultangazi 
sporda da Sultan Şehir he-
define ulaşacak. İlçemizden 
daha nice kardeşlerimiz biz-
lerin göğsünü kabartan ba-
şarılara imza atacak inşallah” 
diye konuştu.

Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mehmet Karaca,  Antalya’da düzenlenen 
U23 Serbest Güreş Milli Takım Elemeleri’nde Türkiye 2.’si olarak Milli Takım’a girmeye hak 
kazandı. Genç sporcunun başarısı Sultangazi’yi gururlandırdı.

Sultangazili
Sporcudan
Büyük Başarı
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 Sultangazi Belediyesi, ka-
dınları ön plana çıkaran, on-
ları sosyal hayatta destekle-
yen projelere imza atmayı 
sürdürürken, verdiği eğitim-
lerle kadınların aile ekonomi-
sine katkı sunmasına da fır-
sat sağlıyor. Böylece kendine 
güvenen, yeteneklerini fark 
ederek gücünü ortaya koyan 
kadınların sayısı her geçen 
gün daha da artıyor. 

 Sultangazi Kadın Kültür
 Mesleki ve Sanat Akademisi 

Sultangazi Belediyesi, sade-
ce kadınlara yönelik hizmet 
veren bir merkez hayata ge-
çirdi. Sultangazi Kadın Kül-
tür Mesleki ve Sanat Akade-
misi adıyla faaliyet gösteren 
merkezde kültürel, eğitsel ve 
sportif faaliyetler gerçekleşti-

riliyor. SU-MEKAN bünyesin-
de çeşitli kurslara ev sahipliği 
yapan atölyeler, kadın spor 
merkezi, mini konferans sa-
lonu, çok amaçlı salon bulu-
nuyor. Merkezde; kadınların 
atölyelerdeki eğitimlerde 
yaptıkları el emeği göz nuru 
ürünlerin sergilenip satışa 
sunulabileceği ‘Sultan Ka-
dın’da yer alıyor. Binanın alt 
katında ise halka açık bir kü-
tüphane hizmet veriyor.

 Bilgi Evleri 
Kadınlara yönelik kurslar 
SU-MEKAN ile sınırlı kalmı-
yor. Cebeci Bilgi Evi, 75. Yıl 
Bilgi Evi ve Cumhuriyet Bilgi 
Evi’nde de alanında uzman 
eğitmenler, nakış, takı yapı-
mı, iğne oyası, bilgisayar gibi 
çeşitli alanlarda eğitimler ve-
riyor.

 Sultangazi
 Aile Danışmanlık Merkezi 

SU-MEKAN bünyesinde bu-
lunan Sultangazi Aile Destek 
Merkezi (SADEM), kadınlara 
psikolojik danışmanlık hiz-
meti veriyor. Psikologlarımız 
ve aile danışmanları, verdiği 
ücretsiz terapiler ile kadınla-
ra psikolojik destek sağlıyor.

 Kadınlar için
 Spor Merkezleri

Sultangazi Belediyesi, ba-
haneleri ortadan kaldırarak 
kadınlarımızın rahatça spor 
yapabileceği alanlar oluş-
turmayı sürdürüyor. Sultan-
çiftliği, İsmetpaşa, 50. Yıl, 
Habibler, Uğur Mumcu Spor 
Salonu, Yayla ve Gazi Mahal-
lesi olmak üzere 7 mahalle-
de hizmete sunulan modern 
spor merkezlerinde, uzman 

Sultangazi Belediyesi, kadınlara verdiği değeri bir günle sınırlandırmıyor. Onları sosyal yaşamda 
destekleyen projeleri titizlikle hayata geçiriyor. İlçe genelinde kadınlara özel yapılan çalışmalara her 
geçen gün yenileri ekleniyor. Sultangazi Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla da kadın 
ziyaretçilere ve belediye personeline gül takdim ederek bu anlamlı günü kutladı.

Sultangazi’de Her Gün 
‘Kadınlar Günü’
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hocalar eşliğinde kadınlara 
özel spor ve fitness eğitimleri 
veriliyor. Spor salonlarımızın 
sayılarını artırmak için çalış-
malarımıza devam ediyoruz. 

 4 Mevsim Doğa Yürüyüşleri
Sultangazili kadınlar, hafta-
nın 3 günü Şehir Ormanla-
rı’nda sabah yürüyüşlerinde 
buluşuyor. Kadınlar, yürüyü-
şün ardından sonra uzman 
hocalar eşliğinde egzersiz 
çalışması yapıyor. Sultangazi 
Belediyesi, Dünya Yerel Yö-
netim ve Demokrasi Akade-
misi Vakfı (WALD) işbirliği 
ile Birleşmiş Milletler Mülteci 
Örgütü (UNHCR) tarafından 
fonlanan ‘Yenilikçi Girişim-
ci Kadınların Desteklenme-
si’ projesini hayata geçirdi. 
Alanında uzman eğitimciler, 
mutfak ve dikiş atölyelerinde 
kadın katılımcılara uygula-
malı eğitimler verdi. 

 Seyyah Kadın
“Seyyah Kadın Projesi” ile il-
çede ikamet eden kadınlar 
için Türkiye’nin farklı böl-
gelerine kültürel geziler dü-
zenlendi. Kapadokya, Bursa, 
Edirne, Konya, Nevşehir ve 
Çanakkale gezileri ile Sultan-
gazili kadınlar Türkiye’nin 
tarihi ve kültürel zenginlikle-
rini yakından tanıma fırsatı 
bulmuş oldu. Pandemi dola-
yısıyla Seyyah Kadın gezileri-
ne ara verildi.

  ‘Kadın, dokunduğu
 her şeyi güzelleştirir“

Belediye Başkanı Av. Abdur-
rahman Dursun, belediye per-
sonelleri dahil olmak üzere 
tüm kadınların gününü kut-
ladı. Başkan Dursun, ”Bir gün 
değil, belediye olarak her gün 
kadınlarımızı düşünüyor on-
ları ön plana çıkaran projeleri 
hayata geçiriyoruz. Biliyoruz 
ki;  bir kadın dokunduğu her 
şeyi değiştirip, güzelleştirebi-
lir. Onların mutlu ve huzurlu 
olması demek, çevresinde-
kilerinin de, ailenin de huzur 
içinde olması demektir. Sevgi, 
şefkat ve özveri timsali tüm 
kadınlarımızın bu özel gününü 
en içten dileklerimle kutluyo-
rum” diye konuştu.



Sultangazi

_______  _  _______ 

Şehir hayatı ve trafik yoğunluğundan kaçmak isteyenlere 
Sultangazi Belediyesi, hobi bahçesi alternatifi sunuyor. Mimar 
Sinan Ormanı’ndaki hobi bahçelerinde vatandaş, kendi meyve 

ve sebsezini yetiştirmenin keyfini yaşıyor.

Doğanın İçinde Keyif:
Hobi Bahçeleri
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 Sultangazi Belediyesi, ilçe 
sakinlerine şehrin karmaşa-
sından uzak huzurlu bir ortam 
sunuyor.  İnsanları doğayla 
bütünleştirmek, şehrin stre-
sinden bir nebze olsun uzak-
laştırmak için hayata geçirilen  
Mimar Sinan Ormanı’ndaki 
Hobi bahçesi, Sultangazililer-
den yoğun ilgi görüyor. 

 Şehrin İçinde Köy Hayatı 
Mimar Sinan kent ormanın-
daki bahçeleri kiralayan va-
tandaşlar, kendi ürünlerini 
kendileri yetiştiriyor. Düzenli 
olarak bahçelerinin bakımla-

rını yapan Sultangazililer, 60 
metrekarelik alanlarına kar-
puzdan çileğe, domatesten 
salatalığa, biberden patlıca-
na ne dilerse onu ekiyor. Do-
ğayla iç içe olmanın keyfini 
çıkaran Sultangazililer, hobi 
bahçeleri sayesinde şehrin 
içinde köy hayatı yaşama fır-
satı buluyor. 

 Sabah 07.00’den
 Akşam 22.00’ye 

Hobi bahçelerinde 56 bahçe 
ve ahşap kulübeler yer alıyor. 
Vatandaşlar sabah 07’den ak-
şam saat 22’ye kadar kendile-

rine tahsis edilen alanda ekip 
biçebiliyor. Sultangazi Beledi-
yesi, bahçelerin ve çevresinin 
güvenlik, bakım, onarım ve 
temizlik çalışmalarını düzenli 
olarak gerçekleştiriyor.
 

 Başvurular Aralık
 Ayında Alınıyor

Her aralık ayının 1’i ile 31’i ara-
sında hobi bahçeleri için baş-
vurular alınıyor. Makul bir 
ücret dahilinde bahçe tahsis 
edilen kişi, 1 yıl boyunca ken-
dine ayrılan alanda dilediğin-
ce kendi meyve ve sebzesini 
yetiştirebiliyor. 

Doğayla iç içe olmanın keyfini çıkaran 
Sultangazililer, hobi bahçeleri sayesinde
şehirde köy hayatı yaşama fırsatı buluyor.
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 İstanbul’un  simgelerinden 
biri haline gelen Ayasofya, 
2020 yılının Temmuz ayında 
ibadete açılmış, 86 yıl süren 
hasret sona ermişti. Ayasof-
ya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde 
yıllar sonra Ramazan coş-
kusu yaşandı. Ayasofya Ca-
mii’nin minarelerini “La ilahe 
illallah”  mahyası süsledi. 

 Ramazan’ın İlk Cuması Kılındı
Türkiye’nin dört bir yanın-
dan gelen ziyaretçiler Ra-

mazan ayının ilk cumasında 
bir araya geldi. Koronavirüs 
sebebiyle tüm önlemlerin 
alındığı camide, vatandaşlar 
maske ve mesafe kuralları-
na harfiyen uydu. Namazın 
ardından Ramazan’ın bere-
keti, güzellikleri ve önemiyle 
ilgili hutbe okundu, dualar 
edildi. 

 Tefsirli Mukabele
 Geleneği Yaşatıldı

Koronavirüs tedbirleri ge-

reğince teravih namazının 
kılınamadığı camide Rama-
zan ayının geleneklerinden 
olan mukabele gerçekleşti-
rildi. Diğer camilerden fark-
lı olarak mukabele,  Osmanlı 
döneminde olduğu gibi tef-
sirli okundu. Sokağa çıkma 
yasağından muaf olan polis, 
sağlık görevlisi gibi meslek 
grupları ve vatandaşların 
mağduriyet yaşamamaları 
için Ayasofya Camii, 24 saat 
açık bırakıldı.

87 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii’nde Ramazan heyecanı yaşandı. Caminin 
minarelerini Kelime-i Tevhid mahyası süsledi.  Koronavirüs nedeniyle teravih namazına kapalı olan 
camide bir ay boyunca Osmanlı dönemine has tefsirli mukabele geleneği de yaşatıldı.

Ayasofya’da

Coşkusu
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Koronavirüs nedeniyle 
teravih namazına 
kapalı olan camide bir 
ay boyunca Osmanlı 
dönemine has tefsirli 
mukabele geleneği de 
yaşatıldı.



_______  _  _______ 

Bir milletin küllerinden nasıl 
doğduğunu, bağımsızlığı uğruna neleri 
feda ettiğini en iyi şekilde anlatan bir 
vatan aşığı… İstiklal Marşı’nın yazarı 

milli şair Mehmet Akif Ersoy, ölümünden 
74 yıl sonra aynı saygı ve sevgiyle 

anılıyor. İşte usta kalemin hayat öyküsü.

_______  _  _______ 

   Milli Şair
Mehmet
Akif Ersoy

Sultangazi
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 Mehmet Âkif Ersoy, 1873 yılında 
İstanbul Karagümrük’te dünyaya 
gözlerini açtı. Annesi Buhara’dan 
Anadolu’ya göç etmiş bir ailenin 
kızı olan Emine Şerif Hanım; Ba-
bası ise Arnavut kökenli ve Fatih 
Camii medresesi hocalarından 
Mehmet Tahir Efendi’dir. Mehmet 
Tahir Efendi, hicri takvime göre 
doğum tarihine karşılık gelen ‘Ra-
gıf ’ ismini verse de çevresi tarafın-
dan daha çok Akif ismiyle anıldı. 
Mehmet Akif Ersoy’un kenisinden 
küçük Nuriye diye bir kardeşi de 
vardı. 

 Dil Derslerine Büyük İlgi
İlköğrenimine Fatih’te Emir Buha-
ri Mahalle Mektebinde başlayan 
M.Akif, 1892 yılında ortaöğreni-
mine Fatih Merkez Rüştiyesinde 
başladı. Dil derslerine büyük ilgi 
duymasından dolayı rüştiyede 
Türkçe, Arapça, Farsça ve Fran-
sızcada hep birinci oldu. 

 Olumsuzluklara
 Rağmen Pes Etmedi 

Mehmet Akif, rüştiyeyi bitirdikten 
sonra babasının isteğiyle dönemin 
popüler okullarından olan Mülki-
ye İdadisine kaydoldu. Öğrenimi-
ne devam ettiği sırada babasını 
kaybetti. Aksilikler ailenin peşini 
bırakmadı. Babasının vefatından 
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bir yıl sonra Fatih’teki evle-
rinde yangın çıktı ve aile yok-
sullukla karşı karşıya kaldı. 

 Okul Birincisi Mehmet Akif
Bir an önce meslek sahibi 
olmak isteğiyle okulu bıra-
karak o yıllarda yeni açılan 
ve ilk sivil veteriner yükse-
kokulu olan Ziraat ve Baytar 
Mektebi’ne (Tarım ve Vete-
rinerlik Okulu) kaydoldu. 
Okulun son iki yılı şiire merak 
salarken, okulu 1893 yılında 
birincilikle bitirdi. Aynı yıl 
Orman ve Ma’adin ve Ziraat 
Nezare’Baytar Ziraat Bakan-
lığı’nda Müfettiş Muavini ola-
rak tayin edildi.

 6 Ayda Hafız Oldu
6 ay gibi kısa bir süre içeri-
sinde Kur’an’ı ezberleyerek 
hâfız oldu. Hazine-i Fünun 
dergisinde 1893 ve 1894’te bi-
rer gazeli, 1895’te ise Mektep 
mecmuasında “Kur’an’a Hi-
tap” adlı şiiri yayımlandı. 4 yıl 
boyunca Rumeli, Anadolu ve 
Arabistan’da görev yaptı. Bu 
seyahatler Mehmet Akif ’in 
düşünce ve yazın hayatını 
çok etkiledi.

 Basamakları Hızla Tırmandı
25 yaşında iken Tophane-i 
Amire veznedarı Mehmet 
Emin Bey’in kızı İsmet Hanım 
ile evlendi. Aynı yıllarda Maa-
rif Dergisi’nde ve Resimli Ga-
zete’de şiir yazıları ve Arap-
ça, Farsça ve Fransızca’dan 
yaptığı çeviriler yayınlandı. 
1906 yılında Halkalı Ziraat 
Mektebi’ne Kitabet-i Resmi-
ye Muallimi ve 1907’de Çiftlik 
Makinist Okulu’na Türkçe 
öğretmeni olarak atandı.

II. Meşrutiyet’in ilan edildiği 
dönem İstanbul’da Umur-i 
Baytariye Dairesi Müdür Mu-
avinliği’ne getirildi. 1908-1910 
yılları arasında “Sırat’ı Müs-
takim” dergisinde en ünlü 
şiirleri “Küfe” ve “Seyfi Baba” 
yayınlandı.

 Siyasetle İç İçe
Kısa bir süre sonra Darül-
fünun Edebiyat-ı Umumiye 
müderrisliğine tayin edildi. 
1913’te ise İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’ne girdi. Milli Müta-
reke döneminde kurtuluş ha-
reketine destek verdi. Türk 
milletinin istiklal ve istikbal 
mücadelesinde şehir şehir 
dolaşarak Anadolu’da ba-

ğımsızlık ateşinin alevlendir-
di. Balıkesir’de yaptığı konuş-
madan dolayı İstanbul’daki 
görevinden alındı. Ankara 
Hükümeti’nin kurulmasın-
dan sonra Burdur Milletvekili 
olarak meclise girdi.

 İstiklal Marşı Hikayesi
Mehmet Akif, aynı yıllarda 
Maarif Vekili Hamdullah 
Suphi’nin desteği ile İstiklal 
Marşı için açılan yarışmaya 
girdi. 724 şiir arasından ya-
rışmayı kazanmayı başardı. 
18 Mart 1921’de kabul edilen 
şiir, 1924 yılında Osman Zeki 
Üngör tarafından bestele-
nerek “Türkiye Cumhuriye-
ti’nin Milli Marşı” olarak ilan 
edildi. Mehmet Akif Ersoy 
yarışmadan kazandığı 500 
lirayı kabul etmeyerek Türk 
Ordusu’na armağan etti.

 Mehmet Akif’in Vefatı 
1936 yılına kadar Mısır’da 
Türk Dili ve Edebiyatı ders-
leri verdi. Siroz’a yakalanma-
sı üzerine 1935’te Lübnan’a, 
1936’da Antakya’ya gitti. Has-
talığının ilerlemesi üzerine 
ülkesine döndü ve 27 Aralık 
1936’da İstanbul’da vefat etti. 
Mezarı Edirnekapı Şehitli-
ği’nde bulunmaktadır.
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tiyoruz’ düsturuyla çalışan 
Belediye Başkanı Av. Abdur-
rahman Dursun, farklı fikir 
ve görüşleri zenginliğe dö-
nüştürmeye devam ediyor. 
Başkan Dursun, Salı ve Per-
şembe günleri ilçedeki STK 
temsilcileriyle buluşuyor. Be-
lediye binasında yapılan gö-

rüşmelerde Başkan Dursun, 
ilçede yapılan çalışmaları 
detaylı bir şekilde anlatırken, 
ileriye dönük projeler hak-
kında da istişare yapıyor. 

 “Hedefimiz Sultangazimizi 
 daha ileriye taşımak”

Başkan Dursun, “ Sultangazi-
miz, 81 ilden insanımızın ya-
şadığı güzide bir şehir. Bizler 
elimizden geldiğince komşu-

larımızla, esnafımızla, STK 
temsilcilerimiz ve kanaat ön-
derlerimizle bir araya geli-
yoruz. Sultangazimizi ileriye 
taşımak için neler yapabiliriz 
onları konuşup fikir alışveri-
şinde bulunuyoruz. Bir çok 
ilden komşularımızı misafir 
ettik. Haftanın iki günü farklı 
STK temsilcilerini ve kanaat 
önderlerini ağırlamaya de-
vam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Dursun, STK’larla Buluşuyor...
Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ilçedeki STK temsilcileri ve kanaat 
önderleriyle bir araya geliyor. Başkan Dursun, haftanın iki günü farklı dernekleri ve kanaat 
önderlerini ağırlayarak fikir alış-verişinde bulunuyor. 
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 Sultangazi Belediyesi’nin 
halkımızın hizmetine sunduğu 
İkram Çeşmesi, kış aylarında 
dağıtılan birbirinden lezzetli 
çorbalarıyla gönülleri ısıtırken 
yaz aylarında ise muslukların-
dan akan çorbanın yanı sıra 
limonata ikramıyla ferahlık 
veriyor.   

 Her gün 1000 kişiye
 5 çeşit çorba ikramı 

Mübarek Ramazan ayında 
ilçemizde 2 ayrı noktada İk-
ram Çeşmesi’nden dağıtılan 
çorbalar her gün 1000 kişiye 
ulaştırıldı. 
Haseki Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi Acil Servisi ve 
Sultançiftliği Merkez Camii 

önünde kurulan ikram çeşme-
lerinden mercimek, ezogelin, 
yayla, brokoli ve şehriye çor-
baları aktı. Orucunu açan va-
tandaşlarımıza çorbayla bir-
likte su ve ekmek ikram edildi.
Çor-baların yanında vatanda-
şın orucunu açması için su ve 
ekmek de ikram edildi. 
Koronavirüs nedeniyle Rama-
zan ayının iki senedir farklı 
idrak edilmek zorunda kalın-
dığını belirten Belediye Başka-
nı Av. Abdurrahman Dursun, 
“Maalesef koronavirüs nede-
niyle bu yıl da kalabalık iftar 
ve sahur programlarında bir 
araya gelemedik. Tüm alınan 
önlemlerin bir an önce eski 
normalimize dönmemiz için 

gerekli olduğunu biliyoruz. 
Bizler de vatandaşımızın içini 
ısıtmak için Ramazan boyun-
ca sıcak çorba dağıtımı ger-
çekleştirdik.” diye konuştu.

 Yaz aylarında limonata
 gönülleri ferahlatacak 

İkram çeşmeleri, yaz ayların-
da da ilçe halkının gönüllerini 
ferahlatmak için akacak. İk-
ram çeşmelerinden sıcak yaz 
aylarında halkımıza çorba ve 
limonata ikram edilecek. 

İkram Çeşmesi,
Gönüllere Ulaşmak İçin Akıyor

Sultangazi 
Belediyesi’nin 
İkram Çeşmesi, 
kış aylarında 
sıcak çorba 
yaz aylarında 
ise çorba 
ve limonata 
ikramıyla 
halkımızın 
gönlüne ulaşmak 
için akıyor.
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Sultangazi Belediyesi, ailelerin içi rahat olsun, çocuklar daha güvenli bir ortamda oynayabilsin diye 
parkları 7/24 izliyor. İlçedeki 20 parkın anlık güvenlik kamerası görüntüleri, belediyemizin resmi 
web sitesi www.sultangazi.bel.tr adresine aktarılıyor. Böylece, ebeveynler çocuklarını rahatça 
takip etme imkanı buluyor. 

Sultangazi’de
Parklar 7/24 İzleniyor

 İlçedeki park sayılarına her 
geçen gün yenilerini ekleyen 
Sultangazi Belediyesi, park-
ların güvenliğini de üst sevi-
yede tutuyor. İlçe genelindeki 
20 park, güvenlik sistemiy-
le donatılırken görüntüler 

www.sultangazi.bel.tr  ad-
resinden 24 saat canlı olarak 
yayınlanıyor. Böylece aileler, 
çocuklarının parkta ne yap-
tığını anlık olarak görebiliyor. 
Ayrıca toplanan görüntüler 
güvenlik birimlerince de ta-

kip edilirken olumsuz bir 
olayla karşılaşılması duru-
munda emniyet birimleriyle 
iletişime geçiliyor. 

 Ücretsiz WİFİ Erişimi  
Vatandaşlara parklarda üc-
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retsiz bir şekilde internete 
erişimi de sağlanıyor.

 “Çocuklar Bizim
 Kıymetlilerimiz”

“Çocuklarımızın güvenliği bi-
zim için her şeyin üzerinde-
dir” diyen Belediye Başkanı 
Av. Abdurrahman Dursun, 
parklardaki önlemlerin artı-
rıldığının altını çizdi. Başkan 
Dursun, “Çocuklarımız bizim 
her şeyimiz. Anne-babaların 
gözlerinden sakındığı ço-
cuklarının daha güvenli bir 
ortamda gönüllerince eğle-
nebilmesi için ilçemizdeki 
parkları güvenlik kamerala-
rıyla donatıyoruz. Bu uygu-
lama, şu anda  20 parkımıza 
ulaşmış durumda. Zamanla 
sayının daha da artmasını 
planlıyoruz. Ayrıca parkları-

mızda ziyaretçilerimizin üc-
retsiz internetten yaralana-
bilmesi için WİFİ hizmeti de 
sunuyoruz” diye konuştu. 

Cebeci Şehit Kemal Özevin Parkı

Masal Kahramanları Parkı 

Habipler Mehmet Çavuş Yıldız Parkı

Şehit Şehmus Poyraz Parkı

Şehit Polis Ahmet Tepeli Parkı

Malkoçoğlu Sütçü İmam Parkı

Adnan Menderes Parkı

Şehit Özay Gezgin Deprem Eğitim Parkı

Aşık Şenlik Parkı

Trafik Eğitim Parkı

Ahmed-i Hani Parkı

Fatha Seher Erdem Parkı

Şehit Bülent Özkan Parkı

Prof. Dr. Sebahattin Zaim Parkı

Şehit Bekir Cömert Parkı

Şehit Sadık Çelik Parkı

Mavi Marmara Parkı 

Aşık Veysel Parkı

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Parkı

Öğretmen Ekrem Yıldız Parkı

Parklarımız



Sultangazi

50

H
EP

 B
İR

Lİ
K

TE
 D

A
H

A
 İY

İY
E

Sultangazi’de 3 Kitap Kafe
Hizmet Vermeye Başladı
Gençlere binlerce kitap seçeneği sunan Kitap Kafelerimiz,
Yayla, Malkoçoğlu ve Habibler mahallelerinde hizmete açıldı. 
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Sultangazi Belediyesi, 
başta gençler olmak üzere 
tüm ilçe halkını okumaya 
teşvik etmek için harekete 
geçti. Ziyaretçilerin sıcak 
bir ortamda dilediği kitaba 
erişmeleri için 3 mahalleye 
‘Kitap Kafe’ yapıldı. 

 Okumayı günlük yaşamın 
bir parçası haline getirmek 
isteyen Sultangazi Belediye-
si, Kitap Kafe projesini uy-
gulamaya koydu.İlk olarak 
Yayla, Malkoçoğlu ve Ha-
bibler Mahallelerinde haya-
ta geçirilen Kitap Kafeler, 
kısa sürede tamamlanarak 
hizmete açıldı. Her bir Ki-
tap Kafe okuyucusuna Türk 
edebiyatından dünya ede-
biyatına, tarihten sanata, 
bilimden felsefeye, binlerce 
kitap seçeneği sunuyor. 
Belediye Başkanı Av. Ab-
durrahman Dursun, kitap 
okumanın önemine ha-
tırlattı. Başkan Dursun, 
“Okuyan, araştıran ve sor-
gulayan bir neslin yetişme-
si için çalışmalarımıza hız 
kesmeden devam ediyoruz. 

Sadece gençlerimiz değil, 
tüm vatandaşlarımız iste-
diği kitaba erişebilsin diye 
ilçemizdeki kütüphanelerin 
sayısını her geçen gün ar-
tırıyoruz. Şu anda 3 mahal-
lemizde hizmete açtığımız 
Kitap Kafeler ile okuyucu-
lara binlerce kitap seçeneği 
sunuyoruz.  Mahallelerdeki 
kütüphanelerimiz, E-Kütüp-

hanemiz ve yakın zamanda 
ilçemize kazandırdığımız 
Çocuk Kütüphanemiz de 
kitapseverlerin hizmetin-
de. Komşularımızın kitaba 
erişmesinin önünde engel 
kalmasın diye kütüphanele-
rimizi yaygınlaştırmaya de-
vam ediyoruz. Vatandaşla-
rımız yeter ki okusun” diye 
konuştu. 

SULTANGAZi’DE

Her bir kitap Kafe okuyucusuna Türk edebiyatından dünya edebiyatına,
tarihten sanata, bilimden felsefeye binlerce kitap seçeneği sunuyor.
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 Sultangazi Belediyesi, İbn-
i Sina Kültür Sanat ve Sağlık 
Sezonu kapsamında birçok 
etkinliği dijital ortamda Sul-
tangazililerle buluşturmaya 
devam ediyor. Söyleşilerden 
konserlere, spordan yemek 
tariflerine kadar farklı etkin-
likler ilçe sakinlerinin beğe-
nisine sunuluyor. Sultangazi 
Kadın Kültür Sanat ve Mes-
leki Eğitim Akademisi (SU-
MEKAN) eğitmenleri, israfın 
önüne geçmek, arta kalan 
yemeklerin geri dönüşümü-
nü sağlamak ve en uygun fi-
yata en lezzetli yemeklerin 

yapımını göstermek için ka-
mera karşısına geçiyor. SU-
MEKAN Yemek Atölyesi ile 
yöresel lezzetlerin yanı sıra 
Osmanlı Mutfağına uzanan 
yemeklerin püf noktaları Sul-
tangazililer için anlatılıyor. 
Her hafta yenilerinin eklen-
diği birbirinden lezzetli tarif-
lere ait videolara, Sultangazi 
Belediyesi YouTube kanalı 
üzerinden ulaşılabiliyor.

_______  _  _______ 

Koronavirüs salgını nedeniyle 
etkinliklerini dijital ortama taşıyan 
Sultangazi Belediyesi, birbirinden 
renkli etkinliklerine hız kesmeden 

devam ediyor. SU-MEKAN 
eğitmenleri her hafta, birbirinden 

lezzetli yemeklerin tarifini 
Sultangazililer için veriyor.

_______  _  _______ 

SU-MEKAN
Yemek Atölyesi
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Sultangazi Şehir Ormanı en küçük üyesine 
kavuştu. Binicilik tesisinde bulunan atın 
doğum yapmasıyla 11 kilogram ağırlığındaki 
midilli dünyaya gözlerini açtı. Yavru midillinin 
sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

 Ata sporu olan biniciliği sevdiren ve özellik-
le çocuklara hayvan sevgisini aşılayan Mimar 
Sinan Şehir Ormanları’ndaki Binicilik Tesi-
si’nden içleri ısıtan bir haber geldi. 

 Ekipler Midilliye Gözü Gibi Bakıyor
Tesiste bulunan midilli atlarından biri doğum 
yaptı. Dünyaya gelen midillinin ilk kontrolü ve-

teriner hekim tarafından gerçekleştirildi. Yapı-
lan kontrollerinin ardından 11 kilogram ağırlı-
ğındaki midillinin sağlık durumunun iyi olduğu 
öğrenildi.  Minik midilli, şimdiden Binicilik Te-
sisinin maskotu oldu. Şimdilik anne sütüyle 
beslenen midilliye tesis çalışanları da gözü gibi 
bakıyor.

ŞEHİR ORMANI
Yavru Midillisine Kavuştu

Sultangazi Belediyesi, çocukların yaz aylarını 
keyifle geçirmeleri için parkları, çıkmaz 
sokakları ve okul bahçelerini alternatif oyun 
alanlarına dönüştürmeye devam ediyor. 

 Geleneksel çocuk oyunları için sokaklarda 
çizgi çalışması yapan belediye ekipleri, bir za-
manlar anne babalarımızın, hatta büyükanne 
ve büyükbabalarımızın oynadığı geleneksel so-
kak oyunlarını günümüze ve gelecek kuşaklara 
taşımış oluyor. Bir yandan yeni geleneksel oyun 
alanları oluşturulurken, daha önce yapılan ve 
boyası yıpranan yerlerdeki çizgiler de yeniden 
boyanarak canlandırılıyor.
Okul bahçelerinde ve sokaklarda oyun çizgile-
riyle buluşan çocuklar, kişisel ve zeka gelişimle-
rine katkı sağlayan bu oyunlar sayesinde sosyal-
leşme imkanı buluyor. 

Geleneksel Oyun Çizgileri
Sokakları Süslüyor
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 Türkiye’de de aşılama çalış-
maları sürüyor. Kimi önyargı-
ları yüzünden kimi de bana 
bir şey olmaz mantığıyla aşı-
ya sıcak bakmıyor. Salgını 
kontrol altına almak için aşı-
lama neden bu kadar önem-
li? İşte nedenleri:
1-Aşı bağışıklık sisteminize 
Covid-19’a sebep olan virüsü 
nasıl tanıyacağı ve savaşa-
cağını öğretir. Bu da sizi Co-
vid-19 hastalığından korur.

2-Yeni tip koronavirüse (Co-
vid-19) karşı geliştirilen aşılar, 
şimdiye kadar üretilen diğer 
tüm aşılardan daha yüksek 
bir teknolojiye ve bilgi biri-
kimine dayanıyor. Uzmanlar 

Salgında En Etkili Silah
Aşı Neden Önemli?
Genç yaşlı demeden 7’den 70’e her yaş grubunu etkileyen koronavirüs 
salgınıyla mücadele devam ediyor. 4 milyon insanın hayatını 
kaybetmesine neden olan salgını kontrol altına almak adına aşı 
çalışmaları büyük önem taşıyor.
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Pfizer/BioNtech ve Sinovac 
aşısının etkinlik oranının yüz-
de 90-95 olduğunu belirtiyor. 
Yani bu her 10 kişiden 9’unda 
aşının etki ettiğini gösteriyor. 

3-Aşı hem bizi hem sevdikle-
rimizi korur! Covid-19 ebe-
veynleriniz, çocuklarınız, iş 
arkadaşlarınız ve yakın dost-
larınız için ölümcül olabilir. 
Covid-19 şu anda aşıyla ön-
lenebilen bir hastalık ve çok 
geç olmadan   aşı yaptırarak 
hastalıktan korunabilirsiniz!

4- Normal hayatımıza dön-
mek için aşı şart! Okullarda 
yüz yüze eğitimin devam et-
mesi, kafelerin tekrar hizmet 
vermesi, ev ziyaretlerinin 
gerçekleşmesi kısacası pan-

demiden önceki hayatımıza 
dönmek için aşı yaptırmak 
çok önemli!

5-Pandemi nedeniyle başta 
turizm, yeme-içme, hava-

yolu ve seyahat sektörleri 
olmak üzere birçok alanda 
ekonomik kayıplar yaşandı, 
binlerce kişi işini kaybetme 
tehlikesiyle karşı karşıya kal-
dı. Günlük hayatın normale 
dönmesi ancak aşıyla bağı-
şıklık kazanmamızla müm-
kün olur!

6-Bilim insanları, bir toplum-
da ne kadar   fazla insan aşı 
olursa, salgının da aynı hızla 
bitebileceğini defalarca be-
lirtti. Araştırmacılar, hasta-
lığa karşı sürü bağışıklığı ge-
liştirmek için nüfusun yüzde 
60-70’inin aşılanması gerek-
tiğini belirtiyor.  Bu da Türki-
ye’de en az 50 milyon insanın, 
dünyada ise 4 buçuk milyar 
kişinin aşılanması demek. 
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 50. Yıl Mahallesi’nde inşa 
edilecek Kültür Merkezi bün-
yesinde çeşitli kurslara ev 
sahipliği yapacak atölyeler 
ve SEDA eğitim sınıfları yer 
alacak. Merkezde kültürü-
müzde önemli yeri bulunan 
taziye geleneğini yaşatacak 
bir birim de bulunacak.
   

 Atölyeler ve Derslikler 
Kültür Merkezinde müzik, 
resim ve bilgisayar atölye-
lerinde alanında uzman ho-
calar tarafından eğitimler 

verilecek. Gençlerin sessiz 
bir ortamda çalışması ve za-
manlarını daha verimli ge-
çirebilmeleri adına merkez 
bünyesinde derslikler de yer 
alacak. 

 Taziye Evi
Yüzyıllardır süregelen taziye 
geleneğini her ihtiyacı düşü-
nülmüş bir ortamda yaşat-
mak için bir taziye evi hizmet 
verecek. Kadın-erkek ayrı 
mescit alanlarının bulundu-
ğu taziye evleri, cenaze sa-
hiplerine büyük kolaylık sağ-
layacak. 
Ayrıca merkezde, Aile Sağlık 
Merkezi ve Muhtarlık binası 

da bulunacak. Vatandaş ihti-
yaç duyduğu birçok hizmete 
tek bir çatı altında ulaşabile-
cek. 

50. Yıl
Mahallesine
Kültür
Merkezi

_______  _  _______ 

Sultangazi Belediyesi ilçe 
sakinlerinin günlük yaşamını 

kolaylaştıracak projeleri hayata 
geçirmeyi sürdürüyor. İnşaatına 

yakında başlanacak 50. Yıl 
Mahallesi Kültür Merkezi, sağlık 

ocağından muhtarlığa, taziye 
salonlarından atölyelere birçok 
fonksiyonu içinde barındıracak.

_______  _  _______ 



• Müzik Atölyesi
• Bilgisayar Atölyesi
• Resim Atölyesi
• Derslikler
• Sağlık Ocağı
• Muhtarlık
• PTT Şubesi
• Taziye Salonları
• Kafeterya

50. Yıl
Mahallesi
Kültür
Merkezi
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 Sultangazi  Belediyesi, 
gençlerin eğlenirken ken-
dilerini geliştirmeleri ve va-
kitlerini verimli bir şekilde 
değerlendirmeleri için ha-
rekete geçti. Esentepe Ma-
hallesi’ne Gençlik ve Spor 
Merkezi kazandırmak için 
çalışmalar tamamlandı. Proje 
aşaması biten merkezin inşa-
atına başlanıyor. Merkezin en 
önemli özelliği, içinde engelli 
vatandaşların da hizmet ala-
bileceği Engelliler Merkezi 
barındırması…

 Gençler Oyuna Doyacak
Gençlik ve Spor Merkezi, 
oyun meraklısı gençlerin uğ-

rak noktası olacak. Bilardo-
dan satranca, zeka oyunla-
rından bilgisayar atölyelerine 
kadar bir çok alanın buluna-
cağı merkezde gençler doya-
sıya eğlenirken öğrenme fır-
satı bulacak. Sadece gençler 
değil, merkezde minik ziya-
retçiler içinde oyun alanları 
oluşturulacak. Merkez bün-
yesinde fuaye alanı ve konfe-
rans salonu da bulunacak.  

  4 Mevsim Spor
Yüzme tutkunları, yaz kış 
demeden dört mevsim ha-
vuzun tadını çıkarabilecek. 
Gençlerin bol bol spor yap-
maları için merkezde,  fit-

Sultangazi’ye
Gençlik ve Spor &
Engelliler Merkezi
Sultangazi Belediyesi, Esentepe Mahallesi’ne inşa edeceği, içinde Engelliler Merkezi de bulunan 
Gençlik ve Spor Merkezi’nin yapımına başlıyor. Yüzme havuzundan oyun atölyelerine kadar gençlerin 
ilgisini çekebilecek alanların bulunacağı merkez, engelli bireylere de pek çok imkanı bir arada sunacak.



ness, aerobik,  plates, 
spinning salonu ve spa 
merkezi yer alacak. 

 E-spor Keyfi 
Son zamanların popü-
ler platformu, binler-
ce kişiyi  online  olarak 
buluşturan   e-spor  da 
Gençlik ve Spor Mer-
kezi’nde hizmet ve-
recek. Ayrıca binada 
bulunacak spor kütüp-
hanesi de sporseverle-
rin ilgisini çekecek! 

 Engelliler Merkezi 
Engelli bireylerin sos-
yal hayattan kopmala-
rının önüne geçmek, 
yaşama daha sıkı sı-
kıya tutunmalarını 
sağlamak ve sosyalle-
şerek yaşam kalitele-
rini  yükseltmek ama-
cıyla Gençlik ve Spor 
Merkezi’nde Engelliler 
Merkezi oluşturula-
cak.  
Engelliler Merkezi’nde 

grup ve bireysel ça-
lışma odaları,  oyun 
odası, psikolojik da-
nışma odaları yer ala-
cak.  Merkez, engelli 
bireylerin yaşadığı 
problemlerin en aza 
indirilmesi ve toplum-
la bütünleşmeleri açı-
sından da büyük önem 
taşıyacak.  

• Yüzme Havuzu
• Spa Merkezi
• Fitness Salonu
• Aerobik Salonu
• Plates Salonu
• Spinning Salonu
• Bilardo Salonu
• Satranç ve Zeka
 Oyunları Salonu
• Bilgisayar Atölyesi
• Güreş Salonu
• Fuaye Alanı
• Konferans Salonu
• E-Spor
• Spor Kütüphanesi
• Çocuk Oyun
 Alanları

   Engelliler
   Merkezi
• Grup ve Bireysel
 Çalışma Odaları
• Oyun Odası
• Psikolojik
 Danışma Odaları

59
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 Sultangazi  Belediyesi, 
sosyal yaşam alanlarının 
kalitesini   artıran çalışmala-
rını sürdürüyor.  Vatandaşla-
rın rahatça ibadetlerini yapa-
bilmeleri için ilçe genelindeki 
camilerin ihtiyaç ve eksiklik-
leri gideriliyor.  

 Merkez Cami’de
 Çalışmalara Devam

İlçenin en kalabalık cami-
lerinden biri olan Sultan-
çiftliği  Merkez Camii’nin 
abdesthanesi baştan sona 

yenilenerek modern bir gö-
rünüme kavuşmuştu. Mo-
dern aydınlatma ve su batar-
yalarına kadar her detayın 
ince  ince  düşünüldüğü  ab-
desthanede engelli vatandaş-
lar için de engelli asansörü 
konulmuştu. Şimdi sıra ka-
dınlar tarafına geldi. Ekipler, 
kadınlar için ayrılan abdest-
hanede de çalışmaları ta-
mamlıyor. 

 Camilerde Hummalı Çalışma
Habipler Mahallesi’nde bulu-

nan Kanuni Sultan Süleyman 
Cami’nde başlatılan yenile-
me çalışmaları tamamlandı. 
Çalışmaların ardından cami 
abdesthanesi modern bir gö-
rünüme kavuştu. Esentepe 
Mahallesi Yavuz Sultan Selim 
Cami, Gazi Mahallesi Selçuk-
lu Cami ve 75. Yıl Anadolu 
Camii’nde devam eden çalış-
maların en kısa zamanda ta-
mamlanması planlanıyor. 

Cami
Abdesthaneleri

Yenileniyor
_______  f  _______ 

Sultangazi Belediyesi ilçe genelindeki camilerin 
abdesthanelerini yenilemek için hummalı bir çalışma 

yürütüyor. Yenilenerek modern bir görünüm kazandırılan cami 
abdesthanelerin sayısı her geçen gün artıyor. 

_______  f  _______ 

Başkan Dursun: 
“Komşularımız rahatça 
abdestlerini alabilsin 
diye camilerimizdeki eski  
abdesthanelerimizi baştan 
aşağı yeniliyoruz. 
Sultangazimizin en 
yoğun camilerinden 
biri olan Merkez 
Cami’nin yenilenen 
abdesthanesinden olumlu 
dönüşler almamızla 
birlikte çalışmalarımızı 
kadınlar kısmı için de 
başlattık. Diğer cami 
abdesthanelerimizde de 
çalışmalarımız sürüyor. 
Kısa zamanda ilçe 
genelindeki tüm cami 
abdesthanelerimizi 
Sultangazimize yakışır bir 
hale getireceğiz.” 



61

S
U

LT
A

N
G

A
Zİ

 B
EL

ED
İY

ES
İ

 Sultangazi Belediyesi, il-
çeyi “Sultan Şehir” yapmak 
amacıyla sürdürdüğü çalış-
malara, cami bahçelerinde 
uygulamaya koyulan deko-
ratif sundurmalarla yeni bir 
soluk kazandırdı. Bu kap-
samda ilçedeki camilerde   
musalla taşlarının üzerinde 
bulunan tentelerin yerine, 
yeni ve dekoratif sundur-
malar yapılıyor. Son dere-
ce dayanıklı olan yeni sun-
durmalar yere sabitlenerek 
hizmete sunuluyor. Estetik 
görünümleriyle beğeni top-
layan sundurmalar, cami 
dernek yöneticilerinden yo-
ğun talep görüyor.
Belediye Başkanı Av. Abdur-

rahman Dursun, konuyla 
ilgili olarak şunları söyledi: 
“Güzel ilçemizin değerli sa-
kinleri, ibadetlerini huzurla 
ifa edebilsinler diye, gözbe-
beğimiz olan camilerimiz 
için birçok projeyi hayata 
geçirmeye devam ediyoruz. 
Camilerimize sürekli olarak 
sunduğumuz dezenfeksiyon 
ve temizlik desteğinin yanı 
sıra Sultanşehir’e yakışacak 
abdesthaneleri de kazandı-
rıyoruz. Son olarak, camile-
rimizin manevi atmosferine 

uygun yeni sundurmalarımı-
zı hizmete sunmaya başladık. 
Bizler, komşularımızın dua-
larından aldığımız destekle, 
ilçemiz için nice güzel proje-
ler hayata geçirmeye devam 
ediyoruz.”

f

Sultangazi Belediyesi, ilçemizin camilerine yeni sundurmalar yapıyor.
Estetik görünümleriyle dikkat çeken sundurmalar dayanıklı yapılarıyla öne çıkıyor.

Camilerimiz Dekoratif
Sundurmalarla Daha Güzel 



Cebeci
Mahallesi’ne
Atık Getirme
Merkezi

 Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emi-
ne Erdoğan’ın öncülüğünde 
başlatılan, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından yürü-
tülen “Sıfır Atık” projesi, her 
geçen gün daha da yayılıyor. 
Projenin vatandaşlarca be-
nimsenmesi ve uygulanması  
için en önemli görev beledi-
yelere düşüyor. 

Sultangazi Belediyesi, atık 
oluşumunu en aza indirerek 
israfın önüne geçmek ve olu-
şan atığın geri dönüşümünü 
sağlamak adına ilçe genelin-
de hummalı bir çalışma yürü-
tüyor. 

 Sultangazi’de
 Geri Dönüşüm

İstanbul’un en kalabalık ilçe-
lerinden olan Sultangazi’de 
her gün toplanan tonlar-
ca  atık 6 belediye aracı ve  25 
kişilik bir ekip tarafından top-
lanıyor. 150 noktaya yerleşti-
rilen kumbaralar sayesinde 
tekstil atıklarının toplanarak 
geri dönüşümünün yapılma-
sı sağlanıyor. İlçe genelindeki 
8 ayrı noktaya kurulan mobil 
atık getirme merkezleriyle 
7 tür atığın toplanarak geri 
kazanımına imkan tanınıyor.  
Belediyenin 11 hizmet tesisin-
de bitkisel atık yağ kumbara-
ları tonlarca atık yağın çöpe 

_______  _  _______ 

Sultangazi Belediyesi, 
‘Sıfır Atık’ projesi 
kapsamında ilçe 

genelindeki çalışmalarını 
genişleterek devam 

ediyor. Cebeci 
Mahallesi’ne çöpe giden 
atık miktarını azaltmak 

adına kağıttan cama, 
metalden tekstile 42 tür 
atığın ayrıştırılabileceği 

Atık Getirme Merkezi 
kuruldu. 

_______  _  _______ 
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Sultangazi



gitmesinin önüne geçiyor. 
Ayrıca, biriktirilen 5 litrelik 
atık yağları belediye yetkili-
lerini arayarak teslim eden 
vatandaşlara, teşvik amacıy-
la 1 litrelik yüzey temizleyici 
hediye ediliyor. 

 En Kapsamlı
 Atık Merkezi 

Farkındalığı artırmak ve atık 
dönüşümünün günlük haya-
tın bir parçası haline getir-
mek amacıyla Cebeci Mahal-
lesi’ne Atık Getirme Merkezi 
kuruldu. Bugüne kadar ku-
rulanların en kapsamlısı 
olan merkezde kağıt, plastik, 
metal, cam, tekstil ve giyim, 

atık bitkisel yağlar, elektro-
nik, ahşap, ampul atıkları, 
evsel atıklar, atık ilaçlar, ha-
cimli atıklar, atık ve kurşunlu 
piller olmak üzere 14 grupta 
42 tür atık toplanacak. 

Merkezde biriken atıklar ön-
celikli olarak geri dönüşüm/
kazanım tesislerine gönde-
rilecek. Tehlikeli atıkların 
ise çevreye zarar vermemesi 
için bertaraf tesislerine gön-
derilerek imha edilmesi sağ-
lanacak. Böylece atıkların 
hem çevreye verdiği zarar 
en aza indirgenecek hem de 
israfın önüne geçilmiş ola-
cak. 63
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Merkezde 
biriken atıklar 
öncelikli olarak 
geri dönüşüm/
kazanım 
tesislerine 
gönderilecek. 
Tehlikeli atıkların 
çevreye zarar 
vermemesi 
için bertaraf 
tesislerine 
gönderilerek 
imha edilmesi 
sağlanacak. 
Böylece atıkların 
hem çevreye 
verdiği zarar en 
aza indirgenecek 
hem de israfın 
önüne geçilmiş 
olacak.
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 Bir yılı aşkın süredir tüm 
dünyanın koronavirüsle mü-
cadelesi sürüyor. Güçlü sağ-
lık altyapısı sayesinde verdiği 
mücadeleyle örnek bir ülke 
haline gelen Türkiye, bu sü-
reçte aşılama çalışmalarına 
da hız veriyor.
Salgınla mücadelede en 
önemli görev şüphesiz ki ilçe 
belediyelerine düşüyor. Ülke-
mizde ilk vakanın görüldüğü 
tarih olan Mart 2020’den bu 
yana ilçedeki tedbirleri üst 
seviyeye çıkaran Sultanga-
zi Belediyesi, vatandaşların 
sağlığı için 7/24 çalışıyor. 
Salgını bitirecek olan anahtar 
kelimelerin maske, mesafe ve 
temizlik olmasından hare-
ketle Sultangazi Belediyesi, 

Sultangazi’de
Dezenfekte
Mesaisi

_______  _  _______ 

Koronavirüsle mücadelesini dört koldan sürdüren 
Sultangazi Belediyesi, salgının başından bu yana 

dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İnsan 
sirkülasyonunun yoğun olduğu noktalar dezenfekte 

edilirken, pozitif vakanın bildirildiği apartmanlarda da 
hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor.

_______  _  _______ 

Salgını bitirecek olan 
anahtar kelimelerin 
maske, mesafe ve 
temizlik olmasından 
hareketle Sultangazi 
Belediyesi, 
yoğun dezenfekte 
çalışmalarını 
sürdürüyor. 



65

S
U

LT
A

N
G

A
Zİ

 B
EL

ED
İY

ES
İ

hummalı bir dezenfekte çalış-
ması yürütüyor. İstanbul’un 
en kalabalık ilçelerinden olan 
Sultangazi’de araç ve insan 
trafiğinin yoğun olduğu cad-
de ve sokaklar köpüklü sular-
la yıkanıyor. 

 Dezenfekte Çalışmaları
 Hız Kesmiyor

Belediye hizmet binaları başta 
olmak üzere her gün onlarca 
insanın girip çıktığı resmi ku-
rumlar da dezenfekte ediliyor. 
Karakollardan aile sağlık mer-
kezlerine kadar her nokta özel 
kıyafetli ekipler tarafından pe-
riyodik aralıklara dezenfekte 
edilmeye devam ediliyor. Sul-
tangazililer ibadetlerini gönül 
rahatlığıyla yapsın diye ilçe 
genelindeki camiler temizlen-
dikten sonra dezenfekte ça-
lışması yapılıyor. Ayrıca tüm 
camilerde sosyal mesafe bant-
ları uygulandı.
Vatandaşın Çözüm Merke-
zini arayarak apartmanında 
pozitif vaka görüldüğünü be-

lirtmesiyle belediye ekipleri 
adrese yönlendiriliyor. Va-
tandaşların ortak kullandığı 
alanlar ekipler tarafından yı-
kanarak dezenfekte ediliyor. 
Belediye Hizmet Binaları gi-
rişlerinde HES Kodu sorgu-
laması uygulaması da  devam 
ediyor.

Sultangazi 
Belediyesi, 

vatandaşların 
sağlığı için

7 gün 24 saat 
çalışıyor. 
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 Sultangazi’yi Türkiye’nin 
örnek ilçelerinden biri haline 
getirmek için yoğun mesai 
harcayan Sultangazi Beledi-
yesi altyapı ve üstyapı çalış-
malarını sürdürüyor. Beledi-
ye Başkanı Av. Abdurrahman 
Dursun’un BEDAŞ ile yaptığı 
görüşmeler sonucu bölgede 
elektrik arızalarının önüne 
geçilmesi, cadde ve sokakla-
rın daha modern bir görünü-
me kavuşması adına humma-
lı bir çalışma başlatılmıştı. 

 Modern ve Aydınlık
İlçenin birçok noktasında görüntü kirliliği oluş-
turan ve olumsuz hava şartlarında elektrik ke-
sintisine neden olabilen havai hatların yer altı-
na alınması işlemi tamamlandı. BEDAŞ ile bir 
kez daha yapılan görüşmeler neticesinde diğer 
mahalle ve sokaklarda da çalışmaların sürmesi 
için adımlar atıldı. Buna göre Esentepe Mahal-
lesi’nde çalışma yapılmayan noktalarda da ha-
vai hatlar yer altına alınacak. Böylece Esentepe 
Mahallesi’nin tamamında havai hatlar yer altına 
alınmış olacak. Yapılan görüşmeler neticesinde 
ilçenin en yoğun noktalarından biri olan Yunus 
Emre Mahallesi ve Habibler Mahallesi’nin bü-
yük bir kısmında da gerçekleştirilecek. 

Havai Hatlar
Yer Altına
Alınıyor

_______  f  _______ 

Sultangazi Belediyesi, 
ilçeye estetik bir 
görünüm kazandırmak 
adına havai hatları yer 
altına alma çalışmalarına 
devam ediyor. Çalışmalar 
kapsamında cadde ve 
sokaklar yeni görünüme 
kavuşurken olumsuz 
hava şartları sebebiyle 
meydana gelen elektrik 
kesintileri de en aza 
indirgenmiş oluyor.

_______  f  _______ 

Sultangazi’de
HAVAİ HATLAR

YER ALTINA
ALINIYOR
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Sultangazi Işıl Işıl
Tasarruflu
Aydınlatmalar
Sultangazi’de belirlenen 
cadde ve sokaklardaki 
eski aydınlatma direkleri 
sökülerek yerine 
modern aydınlatma 
direkleri konuluyor. 
Aydınlatmada enerji 
tasarrufu sağlaması 
adına led armatürler 
kullanılıyor. Böylece 
Sultangazi yeni ve 
modern görüntüsüne 
kavuşuyor.
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 Mübarek Ramazan ayında 
ihtiyaç sahiplerini yalnız bı-
rakmayan Sultangazi Beledi-
yesi,   onlara yardım eli uzat-
maya devam ediyor.

  Sosyal Destek Kartı ile
 Alışveriş Yaptılar

Yardımlaşma ve paylaşma-
nın daha da önem kazandığı 
mübarek Ramazan ayında 
bu kez sevilen radyocular 
ilçe genelindeki yaşlı ve ihti-
yaç sahibi aileleri ziyaret etti. 
Ünlü radyocular Cem Arslan, 
Cenk Sarıkaya, Mustafa Yıl-
dız, Hopdedik Ayhan, Kadir 
Çetin ve Mehmet Aydın aile-
lerin ilettiği ihtiyaç listelerini 
ve sosyal destek kartlarını 

aldıktan sonra marketin yo-
lunu tuttu.
Sevilen radyocular, Sultan-
gazi Belediyesi’nin ihtiyaç 
sahiplerine sağladığı ve pos 
cihazının geçtiği yerlerde 
kullanılabilen Sosyal Destek 
Kartı ile zincir marketlerde 
alışveriş yaptı. Gıdadan te-
mizlik malzemesine kadar 
listede yazanları temin eden 
radyocular, alışverişi tamam-
lar tamamlamaz poşetleri 
ailelere teslim etti. Aileler, 
kapılarına kadar getirilen 
malzemeler için radyoculara 
teşekkür etti.

  Sevilen İsimler
 Mutfağa Girdi

Sevilen isimler, daha sonra 
ihtiyaç sahipleri için Sultan-
gazi Belediyesi Aşevi’nin yolu-
nu tuttu. Mehmet Ercan, Bilo 
Ağa, Akif Özcan, Düşbahçesi 
Ali Biricik, Umut Kuzkaya, İb-
rahim Elden, Yasin Şahin ve 
İdris Sarısoy kolları sıvayarak, 
maske, bone ve özel kıyafetle-
riyle mutfağa girdi. Ustalara 

yardım eden radyocular ha-
zırlanan yemekleri ilçe gene-
linde yalnız yaşayan yaşlı ve 
ihtiyaç sahiplerine dağıtmak 
üzere yola çıktı. Börekten etli 
dolmaya özenle hazırlanan 
birbirinden lezzetli iftarlık ve 
sahurluk yiyecekler evlere tes-
lim edildi. Aileler, karşılarında 
radyocuları görünce hem şa-
şırdı hem de mutlu oldu.

Sultangazi Belediyesi, mübarek Ramazan ayının 
maneviyatını paylaşmak için sevilen radyo programcıları 
aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını çaldı. Sosyal 
Destek Kartları ile alışveriş yapan radyocular, aldıkları 
malzemeleri belirlenen adreslere bıraktı. Sevilen isimler 
daha sonra mutfakta iftarlık yemek hazırladı. 

Ünlü Radyocular
Sultangazililer İçin
Alışverişte
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 Her geçen gün görülme 
oranı artan çölyak hastalığı, 
birçok tahılda bulunan glu-

ten adlı proteinin bağırsak-
ta oluşturduğu alerji duru-
mudur. Bağırsaklar, buğday, 
arpa, çavdar ve yulaf gibi 
gluten içeren tahıllar tüket-
tiğinde, alınan gıdaların bir 
kısmını sindiremez. Bu da be-
sin yetersizliği başta olmak 
üzere birçok sağlık sorununa 
neden olur.  

 Bu Kez Kapıyı
 Radyocular Çaldı

Hastalıkla ilgili farkındalığı 
artırmak ve glutensiz gıda-
lara ulaşımı kolaylaştırmak 
adına ilçe genelindeki çöl-
yak hastalarına destek olan 
Sultangazi Belediyesi, her ay 
düzenli olarak glutensiz gıda 
dağıtımını sürdürüyor. Çöl-
yak hastalarının evlerinde 
sağlıklı ve glutensiz ekmek, 
kek ve tatlı yapmaları için ge-

rekli malzemeleri bu kez ünlü 
radyocular özenle paketledi. 
Sevilen radyo programcıları 
gluten içermeyen ekmek, un, 
keçiboynuzu ezmesi, mısır 
irmiği, mısır nişastası, pirinç 
unu, puding gibi ürünlerin 
yer aldığı kolileri bırakmak 
için çölyak hastalarının kapı-
sını çaldı. Aileler, ünlü isim-
leri bir anda karşılarında 
görünce renkli görüntüler 
ortaya çıktı.

Çölyak Hastalarına
‘Radyocu’ Sürprizi

_______  f  _______ 

Sultangazi’de yaşayan 
çölyak hastalarının 
kapısını bu kez belediye 
ekipleri değil, sevilen 
radyo programcıları çaldı. 
Sultangazi Belediyesi’nin 
ilçe genelindeki çölyak 
hastaları için özel olarak 
hazırladığı gıda kolilerini, 
sevilen radyocular 
ailelere teslim etti.

_______  f  _______ 
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Başkan Dursun’dan
Esnaf Ziyaretleri

_______  f  _______ 

Belediye Başkanı
Av. Abdurrahman Dursun, 

pandemi döneminde de 
esnaf ziyaretlerinde hız 

kesmiyor. Yapılan hizmetler 
hakkında esnafla fikir alış-
verişinde bulunan Başkan 
Dursun, görüş ve talepleri 
dinleyerek çözüm üretiyor.

_______  f  _______ 
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Şehir Ormanında

 Sultangazi Belediyesi, ilçe-
de ikamet eden yeni doğan 
bebekleri güzel bir sürpriz-
le karşılıyor. Sosyal Med-
ya hesaplarına gelen talep 
üzerine yeni doğan bebek 
ve ailesi tespit ediliyor. Baş-
vuruları kabul edilen aileler-
den her hafta farklı mahalle-
lerden anneler ve çocukları 
Şehir Ormanı’na davet edi-
liyor. Tuba Dursun. gelen 
misafirlerle tek ilgileniyor. 
Çocukların da gönüllerince 
eğlendiği etkinlikler renkli 
görüntülere sahne oluyor.

 Bebek Temel İhtiyaç
 Çantası Hediye

Dursun, ailelere hayırlı ol-
sun dileklerinde bulunur-
ken, içinde bebek bezinden 
kıyafete, emzikten biberona 
bebeğin temel ihtiyaçlarını 
içeren bir çanta da hediye 
ediyor.
“Tarifsiz mutluluk yaşayan 
ailelerin yanında oluyoruz”
Belediye Başkanı Av. Ab-
durrahman Dursun konu ile 
ilgili şunları söyledi: “Hep 
birlikte daha iyiye diyerek 
çıktığımız bu yolda bizler 
komşularımızın acılarını da 
mutluluklarını da paylaşı-
yoruz. 9 aylık serüvenin so-
nunda tarifi olmayan birçok 
duyguyu bir arada yaşayan 
ailelerimizin sevincini yü-
rekten paylaşıyoruz. Bu bi-
linçle hayata geçirdiğimiz 
‘Hoş Geldin Bebek’ projesi 
kapsamında kıymetli eşim 
Tuba Dursun, ilçemizdeki 

0-12 aylık bebeklerin ev-
lerine ziyaret gerçekleşti-
riyordu. Yaz aylarının gel-
mesiyle bu ziyaretleri Şehir 
Ormanı’nda buluşmalara 
çevirdik. Piknik havasında 
geçen etkinliklerde komşu-
larımız bir araya gelme fır-
satı bulurken, çocuklarımız 
da gönüllerince eğleniyor. 
‘Dünyaya, aramıza hoş gel-
din bebek’ diyoruz.”

_______  f  _______ 

Sultangazi Belediyesi, 
yeni bebek heyecanı 

yaşayan ailelerin 
mutluluğuna ortak 

oluyor. Dünyaya 
gözlerini açan minik 
bebeklerin evlerine 

ziyarete giden 
Belediye Başkanı 
Av. Abdurrahman 

Dursun’un eşi Tuba 
Dursun, yaz aylarının 

gelmesiyle birlikte 
“Hoş Geldin Bebek” 

etkinliğini Şehir 
Ormanı’na taşıdı.

_______  f  _______ 
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 Prof. Dr. Necmettin Erba-
kan Bilim ve Kültür Merkezi, 
başarıları ve eğitime getirdiği 
farklı bakış açısıyla adından 
söz ettirmeyi sürdürüyor. 
Uygulamalı eğitimlerle bilgi-
leri daha kalıcı hale getirmek 
ve çocukların kendilerini 
adeta uzayda hissedebilme-
leri için Bilim Merkezi’nin 
terasına inşa edilen dev Pla-
netaryum, ilçe sakinlerinden 
yoğun ilgi görüyor.  Avrupa 
Yakası’nın en görkemli ve gö-

rüntü kalitesinin çok yüksek 
olduğu  planeteryumu ziya-
retçilere farklı bir dünyanın 
kapılarını aralıyor. 

 8 Farklı Film İzletiliyor
Gençlerin evrenin derinlik-
lerine yolculuk yapması ve 
uzay bilimlerini yerinde ta-
kip edebilmesi için kurulan 
planetaryum, yeni keşiflere 
yardımcı oluyor. Planetar-
yumda, okul öncesinden ye-
tişkinlere kadar astronomi 

Planetaryuma
Büyük İlgi

_______  f  _______ 

Sultangazi Belediyesi 
Prof. Dr. Necmettin 
Erbakan Bilim ve 
Kültür Merkezi, 

astronomi tutkunlarına 
unutamayacakları bir 

deneyim yaşatıyor. 
Bilim Merkezi’nin 

terasına kurulan dev 
planetaryum, astronomi 

meraklılarının 
kendilerini adeta uzayda 

hissetmesini sağlıyor. 

_______  f  _______ 
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meraklısı herkese izletilmek 
üzere 8 farklı film yer alıyor. 

 Önlemler Üst Düzeyde
Pandemi nedeniyle önlemle-
rin sıkı tutulduğu planetar-
yumda 34 kişi kapasitesinin 
bulunduğu seanslara 20 kişi 
alınıyor. Ayrıca Planetar-
yum’da ekipler düzenli ola-
rak dezenfekte çalışması da 
gerçekleştiriyor. 

Büyüklerin
Planeteryum 
İlgisi
Planetaryum sadece çocuk-
lardan değil, yetişkinlerden de 
büyük ilgi görüyor. Çocuklarıy-
la birlikte gelen aileler, onlara 
özel açılan seansta ailecek uza-
yın derinliklerine yolculuk yap-
ma imkanı buluyor. Astronomi 
meraklıları www.sultangazi.
bel.tr ya da  https://bilimmer-
kezi.sultangazi.bel.tr/ adresini 
ziyaret ederek istedikleri gün 
ve saate randevu alabilir ve Pla-
netaryum’u ziyaret edebilirler.
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 El işçiliğinin yerini makine-
lerin aldığı bir dönemde, kül-
türümüzü yansıtan el sanat-
larımızın çoğu unutulmakla 
karşı karşıya… Onlardan biri 
de, el sanatlarımızın en güzel 
örneklerinden biri olan ve 
Bartın işi olarak da bilinen tel 

kırma sanatı... Telle yapılan iş-
leme sırasında kesici alet kul-
lanılmayıp, her adımda kendi 
kendine kıvrıldığı için tel kır-
ma adını almıştır. Kadınların 
başörtülerinin uçmasını en-
gellemek için yaptıkları el işi, 
yıllar içinde yayılarak çeyizle-

rin vazgeçilmezi olmuştur. 
Gümüş, bakır, altın tellerle 
yüzyıllardır göz nuru ile iş-
lenen motifler; eskisi kadar 
olmasa da şimdi de genç kız-
ların çeyizlerini süslemeye 
devam ediyor. Ancak yapımı-
nın çok kişi tarafından bilin-
memesi, zaman içerisinde bu 
geleneğin unutulacağının da 
sinyalini veriyor. 
Kültürel mirasımızı gelecek 
nesillere aktarmak isteyen 
Sultangazi Belediyesi Kadın 
Mesleki Sanat Akademisi, tel 
kırma sanatını yaşatmaya ça-
lışıyor. Alanında uzman eğit-
menler, tel kırma tekniğinin 
inceliklerini kursiyerlere gös-
teriyor.  Pandemi nedeniyle 
yüz yüze kurslara ara verilir-
ken, dersler dijital ortamda 
devam ediyor.

_______  _  _______ 

Başörtüsü, seccade, masa örtüsü, bohçalar, yastık kılıfları… İnce işçilik gerektiren ürünlerin yapımı 
saatler hatta günler sürüyor. Asırlar boyu kadınların çeyizlerini süsleyen el emeği göz nuru motifler, 

modern yaşamla birlikte eskisi kadar revaçta olmasa da manevi değerini hala koruyor. 

_______  _  _______ 

Unutulmaya
Yüz Tutmuş
Bir Gelenek
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 Sultangazi Belediye Baş-
kanı Av. Abdurrahman Dur-
sun’un ev sahipliğinde ger-
çekleşen toplantıya AK Parti 
İstanbul İl Başkan Yardımcısı 
Dr. Malik Ejder Batur, Esen-
ler Belediye Başkanı Mehmet 
Tevfik Göksu, Eyüpsultan Be-

lediye Başkanı Deniz Köken, 
Gaziosmanpaşa Belediye 
Başkanı Hasan Tahsin Usta, 
Fatih Belediye Başkanı Meh-
met Ergün Turan, Bayram-
paşa Belediye Başkanı Atilla 
Aydıner ve Zeytinburnu Bele-
diye Başkanı Ömer Arısoy ka-
tıldı. Sultangazi Mimar Sinan 
Şehir Ormanı’nda gerçekle-
şen toplantıda yerel yönetim-
ler olarak yapılan çalışmalar 
masaya yatırılırken gelecekte 
yapılacak hizmetler üzerine 
istişarelerde bulunuldu.
Av. Abdurrahman Dursun, 
çok verimli bir toplantı ger-
çekleştirdiklerini belirte-

rek “Toplantıya katılan tüm 
arkadaşlarımıza gönülden 
teşekkür ederim. Görev al-
dığımız bölgeler bazında, İs-
tanbul’umuz için yaptığımız 
hizmetleri değerlendirme 
fırsatını yakaladık. İnşallah, 
hep birlikte İstanbul’umuzu 
çok daha iyiye taşımaya ka-
rarlıyız.” dedi.
Toplantıya katılan misafirle-
re, Sultangazi Kadın Kültür 
Sanat ve Mesleki Eğitim Aka-
demisi (SU-MEKAN)’ndeki 
kadın kursiyerlerce hazırla-
nan, misafirlerin isimlerinin 
yazılı olduğu hüsn-i hat tablo-
ları hediye edildi.

İstanbul İkinci Bölge Belediye Başkanları Toplantısı

Sultangazi  Belediyesi’nin
Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

_______  h  _______ 

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun; İstanbul İkinci Bölge Belediye 
Başkanları Toplantısı kapsamında, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Dr. Malik Ejder Batur 
ile İstanbul 2. bölge belediye başkanlarını Sultangazi Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda ağırladı.

_______  h  _______ 
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 Sultangazi Belediyesi ile 
İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı, Divan Der-
neği ve Anka Derneği işbirli-
ğinde uygulanan projelerin 
açılışı programı Sultangazi 
Belediyesi Şehit Ferdi Yurdu-
seven Gençlik Merkezi’nde 
düzenlendi.  Programa AK 
Parti İstanbul Milletvekili Ah-
met Hamdi Çamlı, Sultangazi 
Belediye Başkanı Av. Abdur-
rahman Dursun, Divan Der-

neği Yönetim Kurulu Başkanı 
Cihangir İşbilir, AK Parti Sul-
tangazi Kadın Kolları Başkanı 
Vasfiye Ayvalı ile projelere ka-
tılan öğrenciler katıldı.

 “Gençler, İşlenmeyi
 Bekleyen Hazine” 

Programda konuşan Sul-
tangazi Belediye Başkanı 
Av. Abdurrahman Dursun, 
“Gençlerimizin her biri, çok 
değerli cevherlere sahip. Bu 

Geleceğin Diplomatları
Sultangazi’de Eğitim Alıyor

_______  h  _______ 

Diplomasiye ve spora meraklı gençler Sultangazi Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı 
projelerle, kendilerini geliştirme ve yeteneklerini sergileme fırsatı yakalıyor. “Genç Diplomasi 

Akademisi”,  “Diplomasi Elçileri Kahvesi” ve “7’den 70’e Sen de Gel Spora” isimli projelere 
ücretsiz katılabilen gençler, ülkemizin gelişimine katkı sunma imkanı buluyor.

_______  h  _______ 
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cevherler,  belki de hiç umma-
dıkları ve farkına varmadık-
ları; akıllarının, ruhlarının bir 
köşesinde gün yüzüne çıkma-
yı bekleyen çok değerli hazi-
nelerdir. Aslında bu durum, 
hepimiz için geçerli olabilir. 
Bu hazineleri, yani önemli po-
tansiyelleri işleyerek ortaya 
çıkarmayı amaçlayan çalış-
malar her zaman çok önemli 
çalışmalardır. Bu çalışmalar; o 
hazineleri ortaya çıkardıktan 
sonra da bir yol haritası be-
lirleyip o harita dâhilinde bir 
hedefe ulaşmak adına yapılan 

çalışmalardır aynı zamanda. 
Bugün, paydaş olmaktan çok 
mutlu olduğumuz bu üç pro-
je de işte böyle çalışmalardır. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, 
İçişleri Bakanlığı’na, Divan 
Derneği’ne ve Anka Derne-
ği’ne; böylesine önemli pro-
jelere paydaş oldukları için 
teşekkür ediyorum” dedi.
AK Parti İstanbul Mil-
letvekili Ahmet Hamdi 
Çamlı ise şöyle konuştu:  
“Ülkesine ve milletine sevda-
lı, bilinçli ve başarılı gençler 
yetiştirebilmemiz için gece 

gündüz, durmadan, dinlen-
meden böyle değerli çalış-
malara eğilmemiz gerekiyor. 
Belediye Başkanımızı tebrik 
ediyorum.”

Gençler  projelere
ücretsiz katılabiliyor 

 Sultangazi’de yaşayan gençler, her üç proje-
ye de ücretsiz katılabiliyor. Diplomasi ile ilgili 
projelere 16-26 yaş aralığındaki lise, üniversi-
te, yüksek lisans, doktora öğrencisi veya me-
zunu gençler katılabiliyor. Sportif projeye ise 
18-30 yaş aralığındaki ilk, orta, lise, üniversite 
öğrencisi veya mezunu gençler yer alabiliyor. 
Her üç proje kapsamında da eğitimler, ağır-
lıklı olarak dijital ortamda gerçekleştiriliyor. 

Bunun birlikte gençler; atölye çalışmaları, 
müzakereler, seminerler, mülakatlar, kurum 
ziyaretleri, saha çalışmaları ve raporlamalar 
gibi birçok farklı etkinlikle bir araya gelip or-
tak çalışma yapma fırsatı yakalıyor. Böylece 
gençlerin diplomasi, spor, siyaset, tarih, coğ-
rafya, münazara, hitabet, liderlik, yöneticilik 
ve gönüllülük gibi birçok alanda kişisel ve 
sosyal becerilerini artırarak nitelikli ve aktif 
bireyler olmalarını sağlamak amaçlanıyor. 
Projeleri başarıyla bitiren gençleri, burs des-
teği ve resmi kurum ve kuruluşlarda staj im-
kânı gibi fırsatlar bekliyor.



Sultangazi

78

H
EP

 B
İR

Lİ
K

TE
 D

A
H

A
 İY

İY
E

• Spor Salonu
• Fittness Salonu
• Seyirci Trübünü

Sultanciftliği
Anadolu Lisesi’ne
Spor Salonu

İkinci spor 
salonumuzu 
Sultançiftliği 
Anadolu 
Lisesi’nin 
bahçesine inşa 
edeceğiz.

SPOR
SALONLARI

OKULLARIMIZIN
BAHÇELERiNE

KAZANDIRIYORUZ
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Yunus Emre Mahallesi
Gençlik ve
Spor Merkezi

• Yarı Olimpik
 Yüzme Havuzu
• Fitness Salonu
• Bireysel
 Spor Odaları
• Oyun Odası

• Basketbol Sahası
• Bilgisayar Atölyesi
• Kütüphane
• E-Spor
• Kafeterya

SPORA
TAM
DESTEK

Sultangazi’de
İçinde yarı olimpik yüzme 
havuzunun da yer alacağı merkezin 
proje çalışmalarına devam ediyoruz.
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 Sultangazi Belediyesi Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan Bilim 
ve Kültür Merkezi’nde eğitim 
alan ilkokul, ortaokul ve lise 
öğrencilerinin tuvallere yan-
sıttığı eserler, Sultanşehir Re-
sim Sergisi’nde sanatseverler-

le buluştu. Serginin açılışına; 
Sultangazi Belediye Başkanı 
Av. Abdurrahman Dursun ve 
AK Parti Sultangazi İlçe Başka-
nı Süleyman Yiğitoğlu, Meclis 
üyeleri, öğrencilerin aileleri ve 
çok sayıda sanatsever katıldı.  

_______  h  _______ 

Sultangazi Belediyesi Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan 
Bilim ve Kültür Merkezi’nde 
eğitim alan öğrenciler 
dikkat çeken bir resim 
sergisine imza attı. Sanat 
Sokağı’nda gerçekleşen ve 
49 eserin yer aldığı sergi 
ziyaretçilerin beğenisini 
kazandı.
 _______  h  _______ 

Geleceğin Sanatçıları

Hünerlerini Sergiledi
’nde
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 Pandemi Bilim ve Sanata
 Engel Olamadı

Pandemiye karşı alınan ted-
birler kapsamında, yüz yüze 
eğitime bir süredir ara veril-
mişti. Sultangazi Belediyesi 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Bilim ve Kültür Merkezi de 
bu sebeple yüz yüze verdiği 
bilim ve sanat kurslarına ara 
vermek zorunda kalmıştı. Fa-
kat bilimin ve sanatın engel 
tanımayacağı bilinciyle hare-
ket eden merkez, eğitimlerini 
internet ortamına taşıyarak 
devam ettirdi. Böylece genç 
öğrenciler, evde geçirdikleri 
zamanı bilim ve sanatla de-
ğerlendirerek kişisel gelişim 

açısından verimli saatlere 
dönüştürme fırsatını yakala-
dılar. Öğrencilere desteğini 
ders materyalleriyle sınırla-
mayan merkez, pandemi bo-
yunca öğrencilere psiko-sos-
yal destek sağlayarak onların 
yanında oldu. 

Sultanşehir Resim Sergisi, 
merkezin pandemi dönemin-
de düzenlediği online sanat 
atölyelerine katılan öğren-
cilerin 5 aylık çalışmasının 
sonucunda hayat buldu. Sul-
tanşehir Resim Sergisi’nde; 
karakalem, akrilik tuval, yağlı 
boya tuval gibi farklı katego-
rilerde 49 eser yer alıyor. 

 Geleceğin Sanatçıları
 Sultangazi’de Yetişiyor

Serginin açılışını gerçekleş-
tiren Sultangazi Belediye 
Başkanı Av. Abdurrahman 
Dursun, “Esasında bu çocuk-
lar gönüllerini ortaya koydu, 

sanata karşı olan duyguları-
nı ifade etti. Biz de gençlerin 
kültür, sanat ve sporla buluş-
malarını önemsiyoruz. Ben 
bütün yavrularımıza bu güzel 
eserleri ortaya çıkardıkları 
için canı gönülden teşekkür 
ediyorum. Eğitmenlerimiz de 
çok emek verdi ve onlara te-
şekkür ediyorum. Geleceğin 
sanatçılarını ortaya çıkarmak 
adına önemli bir adım attı-
lar.” dedi.
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 Yeni dönem hazırlıkları 
kapsamında, önümüzdeki 
yıl SEDA bünyesindeki li-
selere hazırlık ve üniversi-
telere hazırlık kurslarında 

eğitim görecek öğrencilerin 
belirlenmesi amacıyla sı-
navlar gerçekleştirildi. Sul-
tangazi Belediyesi internet 
sitesi üzerinden ön kayıt 
yaptıran öğrenciler, sınava 
girmeye hak kazandı. 2021-
2022 Eğitim Öğretim Yılın-

daki Liselere Geçiş Sınavı 
(LGS)’na hazırlanacak 8. sınıf 
öğrencileri için 24 Mayıs’ta, 
Yüksek Öğretim Kurumları 
Sınavı(YKS)’na hazırlanacak 
12. sınıf öğrencileri için ise 25 
Mayıs’ta sınavlar gerçekleşti-
rildi. 

_______  f  _______ 

Çapa Fen Lisesi, Beşiktaş Kabataş Anadolu Lisesi; 
Boğaziçi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi… 

Türkiye’nin en önemli okullarına götüren başarının 
adresi Sultangazi Eğitime Destek Akademisi 

(SEDA), yeni dönem hazırlıklarına başladı. 
Önümüzdeki dönem SEDA’da ücretsiz eğitim 

görecek öğrenciler için seçme sınavları yapıldı. 
_______  f  _______ 

Sultangazi Eğitime Destek Akademisi

Yeni Dönem
Hazırlıklarına Başladı!
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 Başarıya Giden Yol
İyi bir iş hayatının yolu, in-
sanın sevdiği mesleği yap-
masından ve o mesleğe en 
iyi şekilde hazırlanmasın-
dan geçiyor. Bu noktada, 
doğru meslek seçimi ve o 
mesleğe en iyi şekilde hazır-
layacak okullarda alınacak 
eğitim büyük önem taşıyor. 
Sultangazi Eğitime Destek 
Akademisi(SEDA) tam da bu 
noktada devreye girerek Sul-
tangazili gençlere, sınavlara 
hazırlık döneminde ihtiyaç 
duydukları tüm desteği üc-
retsiz olarak sağlıyor.

 Kişiye Özel Başarı Reçetesi
Her kişinin öğrenme ve ça-
lışma yöntemi farklı olu-
yor. SEDA öğretmenleri, 
bunu göz önüne alarak tüm 
öğrencilere kişiye özel ça-

lışma programları hazırlı-
yorlar. Aynı zamanda yine ki-
şiye özel uygulanan rehberlik 
programlarıyla öğrencilere 
moral ve motivasyon desteği 
sağlayıp her öğrencinin ken-
disi için en doğru hedefe yö-
nelmesinde onlara yardımcı 
oluyorlar.  Geçtiğimiz yıllarda 
birçok öğrenci, hayallerine 
SEDA ile ulaştı. Hedeflediği 
okullarda öğrenim görmeye 
hak kazanan birçok öğrenci, 

SEDA ile güzel başarı hikâye-
lerine imza attı.

Gençlerimiz En İyisine Layık
Gençlerden övgüyle bahseden Belediye Başkanı Av. Abdurrah-
man Dursun, “Eğitim her zaman önceliğimiz. SEDA’da görev 
alan öğretmenlerimizi, alanında en iyileri arasından seçmeye 
büyük özen gösterdik. Çünkü Sultangazi’nin gençlerinin en iyi-
sine layık olduğunu biliyoruz. Türkiye’nin gelecekteki en büyük 
bilim insanları, sanatçıları yavrularımızın arasından çıkacak. 
Onlar başarıdan başarıya imza atarken başta ülkemizin, sonra 
tüm Sultangazimizin göğsünü kabartacaklar. Böylesine değerli 
gençlerimiz için ne yapsak az. Geçmişte olduğu gibi, gençleri-
mizin her konuda destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.
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 “Çiçekler
 Özensizliği Sevmiyor”

“Çok titiz davranmak gereki-
yor, çünkü çiçekler özensizliği 
sevmiyor.” diyor görevli, top-
lu iğne başı büyüklüğündeki 
bir tohumu, cımbız yardımıy-
la toprağa ekerken. Yüzlerce 
küçük çiçek tohumu, ekilmek 
için sırada bekliyor. Birazdan 
teker teker cımbızla alınıp 
geçici evlerine yerleştirile-
cekler. Evleri, pot denilen bi-
rer başparmak boyutundaki 
plastik saksılardan oluşuyor 
ve yalnızca filizlenene kadar 
bu tohumları konuk edecek-
ler. “Tohumlar filizlendik-

ten sonra onları daha büyük 
potlara alacağız. O potlarda 
yeşerecekler, ilk çiçek tomur-
cuklarını verecekler.” Bunları 
söylerken ilk tomurcuklarını 
vermeye hazırlanan fideleri 
işaret ediyor. Daha önceden 
ekilip büyük potlara alınmış, 
tomurcuklanmaya hazırla-
nan çiçek fideleri bunlar.

 Çiçek Üretim Merkezi
Burası; Sultangazi Belediye-
si’nin, adeta bir çiçek üretim 
merkezi olan serası. Burada 
yetiştirilen rengarenk çiçek-
ler, Sultangazi’nin dört bir 
yanını süslüyor, güzelleştiri-
yor. Çalışanlar, Sultangazi’yi 
birbirinden güzel çiçekler-
le donatmak için ellerinden 
geleni yapıyorlar. İçlerinden 
biri, içi ilk çiçeklerini henüz 
açmış minik fidelerle dolu bir 
kasayı kucakladığı gibi se-
ranın arka tarafına götürüp 
bırakıyor. “Yalnızca çiçek ye-
tiştirmiyoruz.” diyor, “İlçemi-
ze güzellik katacak çalıları da 
burada yetiştiriyoruz. Yetiş-

_______  f  _______ 

İlçemizi süsleyen 
birbirinden 

güzel, renk renk 
çiçekler Sultangazi 

Belediyesi’nin 
serasında yetişiyor. 

Serada çalışan 
belediye personelleri 

yoğun ve titiz bir 
çalışmayla çiçekleri 

komşularımızla 
buluşmaya 
hazırlıyor.

_______  f  _______ 

Size Bir Mesajı Var!
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tirdiğimiz çiçek ve çalılardan 
bazılarını taflan, gül, menek-
şe, begonya, kadife ve yıldız 
olarak sayabilirim.”

 Sürekli Bakım
Görevli bunları söylerken, 
içinde bulunduğumuz sera-
nın diğer tarafında farklı bir 
çalışmanın hazırlıkları başlı-
yor. Başka bir görevli, su dolu 
bir sırt pompasına ilaç koyu-
yor.  Birazdan, ilk çiçeklerini 
henüz açmış minik fideler bu 
ilaçlı suyla sulanacak. “Bü-
tün arkadaşlarımızın çok iyi 

bildiği gibi, çiçekler özensiz-
liği sevmez. Her gün, ihmal 
etmeden gerekli bakımı gös-
termeniz gerekir. Çiçeklerin 
yeterince yetişmeden önce 
karşılaşabilecekleri zorlukla-
ra karşı onları sürekli koru-
malısınız. Çiçek fidelerimizi 
hastalıklara karşı dayanıklı 
kılmak için onları vitaminli 
sularla sulamayı ihmal etmi-
yoruz. Aynı zamanda haşe-
relerle mücadele etmek için 
belirli periyotlarla ilaçlamala-
rımızı sürdürüyoruz.”

 Yeter ki Umudumuzu
 Yitirmeyelim

İçinde bulunduğumuz sera 
boyunca uzanan masanın 
üzerindeki yüzlerce fide şim-
di sulanıyor. Görevli dikkat-
li, suyu olması gerekenden 
fazla veya eksik vermemesi 
gerektiğinin farkında. “Her 
bitki, yetişmek için farklı şart-
lara ihtiyaç duyuyor. Çiçekle-
rimizi yetiştirirken, ihtiyaç 
duydukları koşulları onlar 
için sağlamaya dikkat ediyo-
ruz. Kendi bitkilerimizi yetiş-
tirmeye karar verdiğimizde, 
birçok farklı bitkiyi burada 
yetiştirmeyi denedik fakat 
sadece burasının iklim koşul-
larına uyum sağlayabilenleri 
yetiştirmeye devam edebil-
dik. Yine de sonuçlar beklen-
tilerimizin ötesinde oldu. Gül 
ve menekşe gibi birbirinden 
güzel birçok farklı bitkiyi bu-
rada, kendimiz yetiştirebili-
yoruz.”
Yaz geldi. Sultangazi Beledi-
yesi’nin serasındaki herkesi 
tatlı bir telaş sarmış durum-

da. İlk çiçeklerini henüz aç-
mış minik fideler, ekilecek-
leri noktaya ulaşıp göz alıcı 
renklerini sergilemek için 
gün sayıyor. Tüm komşuları-
mıza, bu pandemi günlerinde 
önemli bir mesajları var: 

Hayat bazen rengini 
yitirse de, yaz daima 
gelir ve çiçekler 
cıvıl cıvıl renkleriyle 
insanları kucaklar. 
Yeter ki umudumuzu 
yitirmeyelim, 
çok daha güzel 
günlere hep birlikte 
yürümeye devam 
edelim. 
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 Tedavisi nedeniyle 15 yıl 
önce ailesiyle İstanbul’a yer-
leşen ve Ayasofya-i Kebir 
Cami-i Şerifi’ni gezebilme 
hayalini bir türlü gerçekleş-
tiremeyen Medine Süzen, bu 
talebini sosyal medya üzerin-
den Sultangazi Belediye Baş-
kanı Av. Abdurrahman Dur-
sun’a iletti.  Süzen, Sultangazi 
Belediyesi ekiplerince Rama-
zan Bayramı’nda evinden 
ambulansla alınarak Ayasof-
ya-i Kebir Camii’ne götürül-

Medine Süzen’in
Hayali Gerçek Oldu

_______  h  _______ 

Bacakları olmayan 41 yaşındaki Medine Süzen’in Ayasofya-i Kebir Cami-i 
Şerifi’ni görme hayali, sosyal medyadan talebini ilettiği Sultangazi Belediye 

Başkanı Av. Abdurrahman Dursun tarafından gerçekleştirildi.
_______  h  _______ 
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dü. Görkeminden etkilendiği 
camiyi Türkiye Diyanet Vakfı 
ekipleri ile gezen ve caminin 
tarihi hakkında bilgi alan Sü-
zen, bir mesajla gerçekleşen 
hayalini cep telefonunun ka-
merasıyla kayıt altına alarak 
ölümsüzleştirdi.
Sultangazi Belediye Başkanı 
Abdurrahman Dursun, Aya-
sofya ziyaretinin ardından 
Süzen’i evinde ziyaret etti. 
İstanbul’un fethinin simge-
si Ayasofya’nın Fatih Sultan 
Mehmet Han’ın emaneti ol-
duğuna dikkati çeken Dur-
sun, “Ayasofya, duygusal 
bir atmosfer, manevi bir at-
mosfer. Türkiye açısından, 
Müslümanlar açısından çok 
önemli bir mabet. Dolayısıy-
la o manevi duyguları orada 
hissetmek Medine Süzen 
gibi oraya gidemeyen herke-
sin özlemle yapmak istediği 
duygulardır.” dedi. Bu tür ha-
yallerin Ayasofya’nın ibadete 
açılması konusunun ne kadar 
doğru olduğunu gösterdiği-
ne işaret eden Dursun, “Ben 

bunun için Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’a hem kendi adıma 
hem milletimiz adına bir kez 
daha şükranlarımı arz ediyo-
rum.” diye konuştu. Başkan 
Dursun, Süzen’e Ayasofya 
Camii’nin fotoğrafının yer al-
dığı bir tablo da hediye etti.
Medine’nin son hayali Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ı gö-
rebilmek. Medine Süzen de 
imkansız gibi gördüğü hayali 
için şansını deneyerek sosyal 
medya üzerinden mesaj attı-
ğını, talebine hızlı bir dönüş 
olduğunu ve planlama yapıl-
dıktan sonra Ramazan Bay-
ramı’nın ikinci günü Ayasof-
ya-i Kebir Camii’ne gittiğini 
kaydetti. Yaşadıklarına ina-
namadığına ve çifte bayram 
yaşadığını anlatan Süzen, 
“Ayasofya’nın huzuru insanın 
kalbini gerçekten titretiyor.” 
dedi.
Ayasofya’nın 86 yıl sonra iba-

dete açılmasının kendisini 
duygulandırdığını belirten 
Süzen, gerçekleştirmek iste-
diği son hayalinin Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ı görebilmek olduğunu 
ifade etti.

Ayasofya, duygusal 
bir atmosfer, 
manevi bir atmosfer. 
Türkiye açısından, 
Müslümanlar 
açısından çok 
önemli bir mabet. 
Dolayısıyla o 
manevi duyguları 
Ayasofya’da 
hissetmek Medine 
Süzen gibi oraya 
gidemeyen herkesin 
özlemle yaşamak 
istediği anlardır. 
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 Sultangazi Belediyesi, 6-11 
yaş aralığındaki çocuklara 
hizmet verecek olan çocuk 
kütüphanesini hizmete açtı. 
İlçede ilk ve tek olan Sultanga-
zi Belediyesi Çocuk Kütüpha-
nesi, minik okurlarına binler-
ce kitap seçeneği sunmasının 
yanı sıra etkinlik alanlarıyla 

da dikkat çekiyor.
Çocukların sosyo-kültürel 
gelişimlerine katkı sunmak, 
donanımlı bireyler olarak ye-
tişmelerine katkı sağlamak ve 
okuma alışkanlığı kazandır-
mak için harekete geçen Sul-
tangazi Belediyesi, çocuk kü-
tüphanesini hayata geçirdi.

MEHMET DOĞUKAN
BOZKURT
Kütüphaneye gelmeye bayılıyo-
rum çünkü burada çeşit çeşit ki-
taplar okuyabiliyorum ve kitap 
okudukça okuma hızım da art-
maya başladı. Ayrıca çok güzel 
etkinlikler yapıyoruz. Böyle gü-
zel bir yeri kim sevmez ki.

ZEYNEP MUDAK
Burada hiç bilmediğim,  okuma-
dığım kitapları okuyorum. Evde 
yapamadığım etkinlikler yapı-
yorum ve arkadaş ediniyorum. 
Kesinlikle bütün çocukların gel              
mesini tavsiye ediyorum.

BEYZA MUDAK
Buradaki kitapları okuyarak 
daha önce hiç görmediğim yer-
leri ve dünyayı öğreniyorum. 
Özellikle Ramazan günlerinde 
güzel vakit geçirmemi sağlıyor. 
Öğrenmek her çocuğun hakkı ol-
duğu için bence bütün çocuklar 
kütüphaneye gelmeli.

Sultan Şehrin
Çocukları Okuyor!

_______  f  _______ 

Sultangazi Belediyesi Şehit Ferdi Yurduseven Gençlik 
Merkezi Çocuk Kütüphanesi’nde çocuklarımız 10 farklı 

etkinlikle kitaplarla buluşuyor.
_______  f  _______ 

Hazırlayan: Zeynep ADATEPE
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_______  f  _______ 

Sultangazi Belediyesi,  “Gençler varsa, 
ümit de vardır” anlayışından yola çıkarak 
geleceğin yazar ve şairlerini yetiştiriyor.

_______  f  _______ 

ÖZLEM TOZAL
Hacı Ayşe Ateş Anadolu Lisesi 11/C
Bu atölyeler sayesinde yazdığımız yazıları ve şiirleri değer-
lendirerek hem eleştirmeyi hem de eleştirilmeyi öğreniyoruz. 
Sadece teknik açıdan bir edebi metnin nasıl oluşturulacağını 
değil aynı zamanda hocalarımızın ilgi alanları dahilinde farklı 
dallarla ilgili de birikim sahibi olmaya başladık. Yaşanılan pan-
demi sürecinde bile elimizi bırakmayan, emeği geçen herkese 
çok teşekkür ederim.

BAHADIR ÜNAL
Sabri Ülker Anadolu Lisesi 11/B
Yazı yazmaya 12 yaşımda başladım ve bunun ortaya çıkışı öğ-
retmenimin samanın içindeki ipliği görebilmesiyle oldu. Yalnız 
olmak yazı yazmak için harika bir ortaktır. Kendimizi kabul 
edeceğimiz ve ettireceğimiz bir yerin olması bize değerli his-
settiriyor. Aynı düşünce ve fikirlere sahip olduğumuz kişilerle 
birlikte olduğumuzda rahatlarız ve ben akademiye her girdi-
ğimde bunu yaşıyorum, bundan mutluluk duyuyorum.

 Sultangazi Belediyesi, Anadolu Yazarlar Birliği ve İlçe   
Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile hayata geçirilen Yazı 
Akademisi ile okuyan, düşünen ve düşüncelerini ifade ede-
bilen bireyler yetiştirmek, Sultangazili genç şair ve yazar 
adaylarını edebiyatımıza kazandırmayı amaçlıyor. 

Yetenekli yazar adaylarının eserlerinin “Ümit Var” adlı der-
gide yayınlanması projenin geleceğine dair ümitleri artır-
maktadır.

Genç Yazarlar
Sultangazi’de Yetişiyor



Varoluşun yegâne 
temeli kadın, 
hayatı süsleyen, 
ileriye taşıyan ve 
geliştiren kadın. 
Analık vasfıyla 
kucaklayan 
ve üreten yine  
kadın...

 Bir çok yeteneği,  hasleti üzerin-
de barındıran kadınlarımız haya-
tın her aşamasında ve olgusunda 
özne olmuştur. Varlığıyla geliştir-

miş, üretmiş ve yenilemiştir. 
Sultangazi Belediyesi olarak ilçe-
mizde ikamet eden yenilikçi ve gi-
rişimci kadınlarımıza katkı sağla-
mak amacıyla çeşitli faaliyetlerin, 
etkinliklerin, mesleki ve sanat ala-
nında verilen eğitimlerin yer aldı-
ğı SU-MEKAN’ı hayata geçirdik. 
2019-2020 Eğitim ve Öğretim 
Yılı’nda kapıları açtığımız Sul-
tangazi Kadın Kültür Sanat ve 
Mesleki Eğitim Akademisi (SU-
MEKAN)’nde kursiyerlerimiz ka-
tıldıkları atölyelerde  hayatlarına 
dair güzel hedefler belirliyor ve 
aldıkları eğitimler ile  bu hedeflere 

Başarı Hikâyeleri...

90

H
EP

 B
İR

Lİ
K

TE
 D

A
H

A
 İY

İY
E

Röportaj: Fatma YAZICI



ulaşma noktasında gerekli moti-
vasyonu elde ediyorlar.
Bir çok mesleki, sanat eğitimleri-
nin spor ve danışmanlık hizmetle-
rinin verildiği SU-MEKAN, henüz 
ilk yılında olmasına rağmen; her 
atölye, yeni bir başarıyı, her eği-
tim yeni bir girişimcilik hikayesini 
içinde barındırıyor. 
İşte bu başarı hikayelerinden bir 
tanesi de Sultangazi’de ikamet 
eden komşularımızdan biri Emi-
ne Vural’a ait…
Emine Hanım, evli ve  reklam ala-
nında eğitim almış, kendisini fark-
lı girişimcilik alanında geliştirmek 
için yola koyulmuş. Reklamcılık 
alanından mezun olan Emine Ha-
nım üç yıl önce İstanbul’a taşınır 
ve medya alanında istediği pozis-
yonda çalışma imkanı bulamadı-
ğı için farklı dallar ve alanlarda 
çalışmalar yapar.
Mutfağa olan ilgisinden dolayı 
gastronomi alanında araştırma-
lar yapar ve bu alanda eğitim al-
maya karar verir. 
Pastacılık kursuyla tanışma hika-
yesine gelince… 

 SU-MEKAN kursuyla
 tanışma hikayeniz nasıl 
 oldu?

“Evime en yakın kurs merke-
zine giderek hangi  alanlarda 
eğitim verdiklerini öğrendim. 
Görüşme esnasında mutfak 
alanında eğitim almak iste-
diğimi belirttiğim kurum so-
rumlusu tebessüm ederek 
Belediyemizin sadece kadın-
lara özel dizayn ettiği SU-
MEKAN adında bir kurum ol-
duğunu ve  orada endüstriyel 
mutfak atölyesinde pastacılık 
eğitimi verileceğini söyledi.  
Hiç vakit kaybetmeden onli-
ne kaydımı oluşturdum fakat 
o kadar çok başvuru olmuş 
ki ben yedeklerde kalmıştım. 
Her gün bana dönüş yapıl-
masını bekledim ve nihayet 
güzel haberi aldım. Heyecan-
la, başarılı bir öğrenci edasıy-
la ar-ge yapmaya başlamış-
tım bile.
Evraklarımı teslim etmek 
için SU-MEKAN’a gittiğim de 
gerek mimari yapısı gerekse 
donanım açısından ileri sevi-

yede bir kurs merkezi oldu-
ğunu gördüm.
Eğitim dönemi boyunca mer-
kezin her kadına hitap ettiği-
ni, sosyalleşmek, mesleki eği-
tim almak, farklı alanlardaki 
yeteneklerini ortaya çıkar-
mak, girişimcilik yönünü keş-
federek kendi iş imkanlarını 
oluşturmak gibi olanaklar 
sağladığını gördüm. Benim 
SU-MEKAN’daki eğitimim 
girişimcilik yönümü açığa çı-
karmamı sağladı.

 Peki bu süreçten biraz
 bahsedebilir misiniz?

Çok eğlenceli ve keşif dolu 
oldu diyebiliriz. Evet mutfağa 
ilgim vardı ama aldığım eği-
timler ile hiç fark etmediğim 
yeteneklerimin açığa çıktığı-
nı keşfettim. Donanımlı bir 
mutfak, uzman teknik ekip-
manlar ve alanında özverili 
eğitmen desteği  ile kendi ça-
pımda bir pastacı olmuştum 
artık.
Hocamızın katkıları, uygula-
malı eğitimler ile pastacılık 
alanında ilerliyor ve ‘Neden 
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Eğitim dönemi 
boyunca SU-MEKAN’ın  
her kadına hitap 
ettiğini, sosyalleşmek, 
mesleki eğitim almak, 
farklı alanlardaki 
yeteneklerini ortaya 
çıkarmak, girişimcilik 
yönünü keşfederek 
kendi iş imkanlarını 
oluşturmak gibi 
olanaklar sağladığını 
gördüm.



Sultangazi

 

bende bir pastacı olmayayım 
ki?’  diye düşünüyordum. Ho-
camızın da teşvikiyle sosyal 
medyada bir sayfa açarak ar-
tık bu alanda profesyonel ola-
rak ben de varım dedim. 

 Yani bir pasta sunum ve satış 
 sayfanız var diyebiliriz?

Evet daha yolun başındayım 
ama heyecanlı ve gayretliyim. 
Önce yakın çevremin destek-
leriyle ikramlıklar ve kutlama 
pastaları yaptım.  Olumlu dö-
nüş aldıkça daha da cesaret-
lendim. Yeni pastalar dene-
yerek satışa sundum. Şimdi 
üretim yapıyorum ve bu alan-
da çalışma yapmaktan çok 
mutluyum. Devamlı değişen 
ve yenilenen bir alanda çalı-
şıp yeni şeyler öğreniyorum. 
Elimin lezzeti ve hayal gücüm 
ile hem insanları mutlu edi-
yor hem de işimi severek ya-
pıyorum.

 Pastacılık kursunu
 tavsiye eder misiniz?

Kesinlikle profesyonel bir 
mutfakta eğitim almak isti-
yorlarsa SU-MEKAN’ı ter-
cih etsinler. Ailesi için güzel 
ve lezzetli gıdalar üretmek 
isteyen ya da bu alanda iler-
leyerek iş sahibi olmak iste-

yen bütün kadınlar bu kursa 
katılabilir.  Kadınlarımız SU-
MEKAN’a gelerek kendileri-
ni geliştirirken, hayatlarına 
katkı sağlayacak ve onları 
mutlu edecek bir çok alanda 
eğitim alabilirler, faaliyette 
bulunabilirler. Kadınlar için 
düşünülmüş çok güzel-do-
nanımlı bir mekan oluştura-
rak kadınlara bu özel bina-
yı tahsis eden ve bir eğitim  
yuvasına dönüşmesine katkı 
sağlayan değerli Belediye 
Başkanımız Av. Abdurrah-
man Dursun’a ve çalışma 
arkadaşlarına çok teşekkür 
ediyorum. 

 Emine Hanım, sohbetimizin 
 sonunda sizin için şu ifadeyi 
 kullanabiliriz sanırım:
 BAŞARI.

İstanbul’a taşınan, medya 
alanında eğitimli fakat başka 
bir alanda donanım sahibi 
olmak ve kendisine istihdam 
oluşturmak isteyen bir kadı-
nın, ilk hedef noktasına varış 
sürecinin  anlatıldığı bir ba-
şarı hikayesi diyebiliriz. 

 Bu doğrultuda siz
 Sultangazi’li kadınlarımıza 
 neler tavsiye edersiniz?

Nereden olursa olsun bir 
yerden başlamalarını ve de-
vamını getirmek için çaba 
göstermelerini tavsiye ediyo-
rum. Şartlar ne olursa olsun 
vazgeçmeden çok çalışmak, 
çok istemek başarıya ulaşma-
da çok önemli. Hele ki bizlere 
imkan veren kurumlar ve eği-
tim alanları varken bu daha 
da kolay. Belki de bilmedik-
leri bir alanda farklı yönlerini 
keşfedecek ve bu alanda iler-
leyecekler.

 Son olarak bir butik pastacı 
 olan Emine Hanım’ın   
 ilerleyen zamanlardaki
 hedefleri nelerdir?

Kısa vadede ulaşılabilir he-
deflerim var. Onları ger-
çekleştirdikten sonra yeni 
hedefler belirlemek istiyo-
rum. Şuan ki hedefim ve is-
teğim öğrenmek, gelişmek 
ve üretmek olarak üç temel 
amaç üzerine kurulu diyebi-
lirim. Zaman içinde çalışa-
rak  daha da ileri noktalara 
geleceğime inanıyorum bu 
amaçla da çalışmaya devam 
ediyorum.
Benim sürecimde en büyük 
şansım SU-MEKAN’ı keşfet-
mek ve hocamızla tanışmak 
oldu. Gerçekten iyi bir eği-
tim alıyoruz; etkileşimimiz, 
bilgi aktarımımız  çok güzel 
ve bu çok önemli. Kadınla-
rımız için böyle alanların 
olması, hayallerinin hayata 
geçmesine vesile olması çok 
güzel. Emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum.

Ailesi için güzel 
ve lezzetli gıdalar 
üretmek isteyen 
ya da bu alanda 
ilerleyerek iş sahibi 
olmak isteyen 
bütün kadınlar bu 
kursa katılabilir. 

92

H
EP

 B
İR

Lİ
K

TE
 D

A
H

A
 İY

İY
E



93

S
U

LT
A

N
G

A
Zİ

 B
EL

ED
İY

ES
İ

 Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı’nın katkılarıyla gerçekleştiri-
len ve Sultangazi Belediyesi’nin 
“Sanata Engel Yoktur” anla-
yışıyla destek verdiği Dalınç 
Dijital Sanat Sergisi, Binbirdi-
rek Sarnıcı’nda ziyaretçileri ile 
buluştu. Tarihle teknolojiyi bir 
araya getiren Mezo Dijital’in 
ev sahipliğini, Seyhan Musaoğ-
lu’nun küratörlüğünü yaptığı 
sergi 10 sanatçının eserlerin-
den oluşuyor. 

Sergide, dijital teknolojilerin 
sunduğu son imkânlardan ya-
rarlanılarak hazırlanan dikkat 
çekici sanat eserleri, Binbirdi-
rek Sarnıcı’nın tarihi ve akustik 
atmosferiyle buluştu. Sergide 
görsel eserlerin yanı sıra çok 
sayıda işitsel eser de yer aldı. 
Binbirdirek Sarnıcı’nın etkile-
yici akustiğiyle harmanlanan 
eserler, engelli bireylere de gü-
zel bir sanat deneyimi yaşatmış 
oldu. Sergi, dijital ortamda 3 ay 
boyunca gezilebilecek.

 “Sanat İyileştirir”
Serginin açılışına katılarak bir  
konuşma yapan Kültür ve Tu-
rizm Bakan Yardımcısı Özgül 
Özkan Yavuz, “Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı olarak hem diji-
tal alanda, hem de şartların izin 
verdiği ölçüde fiziksel olarak 
yetişkinlere ve çocuklarımıza 
yönelik her mecra üzerinden 
‘Sanat İyileştirir’ sloganıyla sa-
natı ulaştırmaya, onları sanatçı-
larımızla buluşturmaya ve çok 
kıymetli sanatçılarımıza maddi 
ve manevi destek olmaya de-
vam ediyoruz” dedi.

 “Sanata Engel Yoktur”
Sultangazi Belediye Başkanı 
Av. Abdurrahman Dursun ise 
şunları söyledi: “Bu güzel ser-
giye katkıları ve bugün bizleri 
yalnız bırakmaması dolayısıyla 
Sayın Özgül Özkan Yavuz ha-

nımefendinin şahsında, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’na teşek-
kür ediyorum. Bizler, göreve 
geldiğimiz günden beri tüm 
vatandaşlarımızı sanatla buluş-
turmanın gayreti içinde olduk. 
Özellikle engelli vatandaşları-
mız bizler için çok değerli. Biz 
biliyoruz ki engel diye bir şey 
yoktur; engel, zihinlerde yer 
alan bir yanılsamadır sadece.  
Engelli kardeşlerimiz gerek-
li imkânlara kavuştuklarında 
başaramayacakları hiçbir şey 
olamaz. Bizler bugün, bu bi-
linçle, engelli kardeşlerimiz de 
buradaki sanat deneyiminden 
en iyi şekilde istifade edebilsin 
diye onların yanındayız.”

_______  h  _______ 

Sultangazi Belediyesi, 
“Sanata Engel Yoktur” 
anlayışıyla destek verdiği 
Dalınç Dijital Sanat Sergisi 
ile ilçede yaşayan engelli 
sanatseverleri buluşturdu.  
İlçede yaşayan engelliler, 
Binbirdirek Sarnıcı’nın 
akustik ve tarihi 
atmosferinde açılan 
sergiye ücretsiz olarak 
ulaştırıldı ve sergiyi 
rehber eşliğinde gezdiler.
 _______  h  _______ 

Engelli Bireyler
Dijital Sanat
Sergisiyle Buluştu



Sultangazi
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 Yaklaşık 443 kilometre 
uzunluğa sahip Kuzey Mar-
mara Otoyolu, İstanbul’un 
kuzeyini kat ederek Asya ve 
Avrupa kıtalarını birbirine 
bağlıyor. Otoyol, İstanbul’un 
şehir içi trafik yükünü hafif-
letecek etkili bir alternatif 
olarak öne çıkıyor. Kuzey 
Marmara Otoyolu 7. Kesim 
Açılış Töreni’nde konuşan 
Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, “Kuzey Mar-
mara Otoyolu Projesi, İs-
tanbul’un ulaşım sorununa 
kalıcı çözüm sağlayacak en 
kritik projelerden birisidir.” 
dedi.

Akıllı sistemlerle donatılmış, 
geniş ve güvenli Kuzey Mar-
mara Otoyolu, şehir içi trafi-
ği rahatlatmasının yanı sıra 

kıtalararası arası ticaret için 
de güvenli ve hızlı bir rota 
oluşturuyor. Böylece İstan-
bul, diğer dev ulaşım yatırım-
larıyla birlikte, dünya ticare-
tinin parlayan yıldızı olarak 
öne çıkıyor.

 Dünyanın Dört Şeritli
 En Geniş Tüneli
 Sultangazi’de

Kuzey Marmara Otoyolu’na 
sonradan ilave edilen ve 676 
milyon dolarlık yatırımla ha-

_______  h  _______ 

Kuzey Marmara Otoyolu, 
Cumhuriyet tarihimizdeki 
en büyük projelerden biri 
olarak dikkat çekiyor. Proje, 
İstanbul’un şehir içi trafik 
yükünü hafifletmesinin 
yanı sıra kıtalararası 
taşımacılık için de büyük 
önem taşıyor. Projenin 
Hasdal-Habipler-Başakşehir 
etabından oluşan 7. kesimi, 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma 
ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu’nun katıldığı 
törenle, hizmete açıldı. 
 _______  h  _______ 

İSTANBUL,
ULAŞIM YATIRIMLARIYLA PARLIYOR

Kuzey Marmara
Otoyolu’nun Son Kısmı
Hizmete Açıldı!
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yata geçirilen 45 kilometrelik 
7. kesim kapsamında 1 çift tüp 
tünel, 6 viyadük, 4 köprü, 1 
üstgeçit, 8 alt geçit, 14 menfez 
inşa edildi ve 2 tünel işletme 
merkezine yer verildi.

7. kesim kapsamında açılışı 
yapılan Cebeci Tüneli, dün-
yanın dört şeritli en geniş 
tüneli olma özelliğini taşıyor. 
Açılış töreninde konuşan 
Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, “Habipler-Has-
dal kavşakları bölümü, Fa-
tih Sultan Mehmet Köprüsü 
yönünden İkinci Çevre Yo-
lu’nu kullanarak gelen araç-
ların Başakşehir, Kayaşehir, 
Arnavutköy, Çam ve Sakura 
Hastanesi, İkitelli Organize 
Sanayi Bölgesi gibi yoğun 
trafiği olan yerlere kolayca 
erişmesini sağlayacaktır. 
Otoyol güzergâhlarındaki 

Yavuz Sultan Selim Köprü-
sü, Osmangazi Köprüsü, 
1915 Çanakkale Köprüsü 
gibi abide eserler de ülkemi-
zin sembolleri olarak tarih-
teki yerlerini almaktadır-
lar.” ifadelerini kullandı.

 İstanbul Trafiği Rahatlıyor
İstanbul’un ulaşım altyapısını 
güçlendirmek amacıyla son 
yıllarda birçok dev proje ha-
yata geçirildi. Yapımına 2013 
yılında başlanan Kuzey Mar-
mara Otoyolu, bu projeler 
arasında en önemlilerinden 
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biri olarak yer alıyor. Tekir-
dağ ve Sakarya arasında, Ya-
vuz Sultan Selim Köprüsü ve 
İstanbul Havalimanı bağlan-
tı yolları ile birleşen otoyol, 
mevcut ulaşım ağlarındaki ve 
özellikle İstanbul Boğazı ge-
çişlerindeki ağır trafik yükü-
nü önemli ölçüde hafifletiyor. 
2360 kamerayla 7/24 görün-
tüleme yapılan otoyolda 210 
adet acil çağrı butonu bulu-
yor. Böylece Kuzey Marmara 
Otoyolu, konforlu ve hızlı ol-
masının yanı sıra, güvenli bir 
yolculuk fırsatı da sunmuş 
oluyor. Ayrıca, İstanbul’dan 
yoğun sanayi ve endüstri 
alanlarının bulunduğu Koca-
eli ve Sakarya illerine ulaşım 
kolaylaşırken, trafiğin genel 
olarak fazla olduğu TEM Oto-
yolu ve D-100 Kara Yolu’na da 

etkili bir ulaşım alternatifi su-
nulmuş oluyor. 
Ana arterler çevresindeki 
yoğun bölgesel trafik ile şe-
hirlerarası trafiği birbirinden 
ayrıştıran Kuzey Marmara 
Otoyolu, şehir içi trafiği ra-
hatlatmasının yanı sıra diğer 
şehirlere ulaşımı da kolaylaş-
tırıyor. Otoyol ile İstanbul’dan 

Ankara ve İzmir’e ulaşım 3,5 
saate, Eskişehir’e 2,5 saate, 
Bursa’ya ise 1,5 saate iniyor. 
Otoyol aynı zamanda, yıllık 
yaklaşık 2,6 milyar lira tasar-
ruf sağlayarak ülke ekono-
misine destek olacak ve yine 
yıllık yaklaşık 351 bin ton kar-
bon emisyon azaltımı sağla-
yacak.
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• Derslikler
• Rehberlik Odası
• Çok Amaçlı Salon
• Yemekhane
• Revir
• Oyun Bahçesi
• Tören Alanı

Sultançiftliği
Mahallesi
Ana Kucağı
Projesi

İlk olarak Sultançiftliği Mahallemizde
hayata geçireceğimiz projemiz,
25-66 aylık çocuklarımıza
‘Ana Kucağı’ hissini yaşatacak. 
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Proje çalışmaları devam eden tesisimiz; çeşitli 
atölyeler, derslikler ve kütüphane gibi hizmet 
birimlerinin yanı sıra Muhtarlık ve 112 Hızır 
Acil Birimine evsahipliği yapacak. 

Esentepe Mahallesi
Hizmet Tesisi

• Atölyeler
• Derslikler
• Kütüphane
• Muhtarlık
• 112 Hızır Acil
 Birimi
• Sultan Kadın
   Ürün Satış Ofisi
• Kadın Fitness
 Salonu
• Taziye Salonları
• Kafeterya
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